
 



 

 

 

 

 



ئاِت ق  س ــ ُشُروِر أكُػِسـَا، وممِ هللاِ كستعقـُُف، وكستغػُرُه، وكعقُذ باَكْحَؿُدُه، وهللاِ َد إنَّ الحؿ

وحَدُه ٓ هللاُ  آَّ إ فَ ل إأن ُٓد وأشف، وَمـ ُيْضؾِْؾ فال َهاِدَي لف ،ال ُمِضؾَّ لففهللاُ َمـ َيْفِدِه ا ـا،أطؿال

 .فُ قلُ ًدا طبُدُه ورسوأشفُد أنَّ ُمَحؿَّ  ،َشِريَؽ لف

 .[201: ]آل طؿران  رتٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦزت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ زت 

 .[2: ]الـساء  رتٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ زت 

 .[72-70: ]إحزاب  رت﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 :بعدُ  ام  أَ 

 فا، وكؾَّ إمقر محدثاتُ  ، وشرَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وخقر الفدي هدي محؿد هللاأصدق الحديث كالم ا ننَّ ف

 ار.ضاللة يف الـَّ  وكؾَّ  بدطة ضاللة، حدثة بدطة، وكؾَّ مُ 

طؾك الؿخالػقـ، وأهؾ البدع وإهقاء: مـ أجؾ  دَّ مـ مـفج أهؾ السـة والجؿاطة الرَّ  فننَّ 

وحؿايتف مـ الؿعتديـ  وأراء الػاسدة والشاذة، حراسة الديـ، وحػظف مـ البدع والشقائب،

ـْ  َيْحِؿُؾ » :(2)-طؾك اختالف يف ثبقتف-الؿشفقر  طؾقف وطؾك أهؾف، كؿا يف الحديث َهَذا اْلِعْؾَؿ ِم

، َواكْ ُف تَ َن َطـْ ُػقٍػ ُطُدوُلُف، َيـْ ؾَ ُكؾِّ َخ  ـَ ، َوتَ ِحريَػ اْلَغالِق ـَ ـَ اهِ ْلِويَؾ اْلَج تَِحاَل اْلُؿْبطِِؾق  .«ِؾق

                                                 

ـَّف بعض أهؾ العؾؿ بؿجؿقطفا، والصحقح أكف ٓ وقد ورد هذا الحديث مـ صرق كثقرة شديدة الضعػ، حس (2)

 .يصح



تارة،  يتغقر الديـ بالتبديؾ: »(435-11/434) «مجؿقع الػتاوى»قال شقخ اإلسالم يف 

ـْ ُيْدِخُؾ مـ التحريػ والتبديؾ وهذا الديـ وبالـسخ أخرى،  ٓ ُيـَْسُخ أبًدا، لؽـ يؽقن فقف َم

فقف مـ تؼقم بف الحجة خؾًػا طـ هللاُ بف الحؼ بالباصؾ، وٓبد أن يؼقؿ ا والؽذب والؽتؿان ما ُيؾبس

 الحؼَّ هللاُ الرسؾ: فقـػقن طـف تحريػ الغالقـ، واكتحال الؿبطؾقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ: فُقِحؼُّ ا

 .«ولق كره الؿشركقن ،وُيْبطُِؾ الباصؾ

وا طؾك الؿؾحديـ والػالسػةوقد قام طؾؿاؤكا قديًؿا وحديًثا هبذا القا ، وأهؾ البدع جب: فَردُّ

َردَّ أهؾ السـة أيًضا بعضفؿ طؾك بعض يف الؿسائؾ الحديثقة والػؼفقة، وهذا  بجؿقع صـقففؿ، بؾ

 .ذاإلك وقتـا ه ڤثابت مـ طفد الصحابة 

وا طؾك الجفؿقة، والؿعتزلة، والخقارج، َصـَّ  وقد ُػقا يف ذلؽ الؿصـػات الؽثقرة، وَردُّ

 .الؿرجئة، وإشاطرة، وغقرهؿ مـ أهؾ البدعو

ُػقا كتًبا خاصَّ  طؾك  د  ة يف ذلؽ، فؼد َألَّػ اإلمام أحؿد، وطثؿان بـ سعقد الدارمل يف الرَّ وألَّ

القهاب  وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ، والشقخ محؿد بـ طبد قام شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة،و الجفؿقة،

 .ؼبقرية والصقفقةوطؾك ال ،طؾك تؾؽ الػرق د  وغقرهؿ بالرَّ 

                                                                                                                                                     

-63)ص "شرف أصحاب الحديث"، و(731ٕبل كعقؿ ) "معرفة الصحابة"و ،(4/156)لؾعؼقؾل  "الضعػاء" اكظر:

 "فتح الؿغقث"، و(34)صلؾعالئل  "بغقة الؿؾتؿس"و، (73-2/72) "إثارة الػقائد"ط. مؽتبة ابـ تقؿقة، و (68

اختصار "(، و148) "مشؽاة الؿصابقح"، و(6437) "لغػار الجامع ٕحؽام سـة كبقـا الؿختارفتح ا"، و(1/26-11)

 .(226)ص "التؼققد واإليضاح"، و(3/331)لؾزركشل  "الـؽت"، و(2/183) "طؾقم الحديث



طؾك الجؿاطات البدطقة الؿعاصرة مـ  د  يف ذلؽ أيًضا، ويف الرَّ  وقد َألَّػ طؾؿاؤكا الؿعاصرون

 .بقاُكف اإلخقان والتبؾقغ وغقرهؿ، كؿا سقليت

رواة وٓ فرق بقـ الطعـ يف » :(8)ص «رت عققالَػْرِق بقـ الـ صقحة وال» وقد قال ابـ رجب يف

اظ الحديث، وٓ  ـ ٓ تؼبؾ، وبقـ تبققـ خطل مـ أخطل يف ف مـفؿ ومبقـ مـ تؼبؾ روايت التؿققزحػَّ

َل شقًئا مـفا طؾك غقر تلويؾف، وتؿسؽ بؿا ٓ يتؿسؽ بف: لُقَحّذر  ففؿ معاين الؽتاب والسـة، وتلوَّ

ذا كجد يف كتبفؿ ولف وقد أجؿع العؾؿاء طؾك جقاز ذلؽ أيًضا:. مـ آقتداء بف فقؿا أخطل فقف

ديث والػؼف، واختالف العؾؿاء، مـ التػسقر، وشروح الح-ة يف أكقاع العؾقم الشرطقة الؿصـػ

ـْ ُتَضعَّ قوَرد  أق مؿتؾئة بالؿـاضرات، -وغقر ذلؽ ـَ قالف مـ أئؿة السؾػ والخؾػ، مِ ُػ أقال َم

  .دهؿالصحابة والتابعقـ وَمـ بع

ا وٓ دَّ طؾقف ققلُ ـ رُ ولؿ يرتك ذلؽ أحد مـ أهؾ العؾؿ، وٓ ادَّطك فقف صعـًا طؾك م ف وٓ ذمًّ

كؼًصا، الؾَّفؿ إٓ أن يؽقن الُؿَصـ ػ مؿـ ُيػحش يف الؽالم، وُيسلء إدب يف العبارة، فُقـَؽر طؾقف 

ه ومخالػتف: إقامة لؾحجج الشرطقة وإدلة الؿعتربة  .اهـ«. فحاشتف وإساءتف دون أصؾ رد 

الصقتقة طؾك أهؾ البدع لردود العؾؿقة با -هللاحػظف ا-ومـ هذا الؿـطؾؼ: فؼد قام شقخـا 

ود فؾقرجع إلك مققعف: ففق مؾلء بالرد القققف طؾك ذلؽ، ومـ أراد وإهقاء جؿاطات وأفراد

وكاكت لف إققال الؿخالػة، فؼام يف  إفراد،مـ اشتفر مـ طؾك صقائػ أهؾ البدع، وكذا  طؾك

 خقر الجزاء. لف التقفقؼ، وأن يجزيف طـا هللا ذلؽ الؼقام الحسـ كسلل ا



اه وحقد طبد السالم بالل،طؾك  َردُّهدود ومـ هذه الرُّ  ود العشرون العقالل طؾك الرد» :وقد سؿَّ

ًرا مـ أهؾ اسدة التل صاف هبا يف مصر، ُمـَػ  طؾك هذه الؽؾؿة الػ ، َردَّ فقف«السالم بالل وحقد طبد

روج ًجا لؿـفج أهؾ البدع يف الخالسـة طؾك صريؼة أهؾ البدع باخرتاع إلؼاب وإوصاف، ُمَرو  

 .ذلؽ طؾك الحؽام وإحزاب، وغقر

 ويجدر التـبقف هـا طؾك بعض األمقر:

ًل  رجع وحقد بالل طـ هذا هبذه الردود، كان يتققع أن ي -هللاحػظف -بعدما قام شقخـا  -أو 

َّٓ أكف ضؾَّ طؾك ما هق طؾقف  .الؿـفج الػاسد: إ

َـّ الشقخ هشام الردود بلكف يريد أن يجؾس مع الشقخ طؾَّؼ وحقد بالل طؾك هذه -ثاكًقا ، ولؽ

ا:رفض ذلؽ، وصالبف بالرد العؾؿل طؾك هذه الردود، فنذا وجد وحقد كالم  طؾقف جب و الشقخ حؼًّ

 .: فؾقردَّ طؾقف بؿا يقافؼ إدلةباصاًل قبقلف، وإذا وجده 

د  طؾك الُؿخالػ ولقس  شاًما نن الشقخ هوأيًضا ف ،فقبؾ أن ترد طؾق معف تجؾس أنمـ شرط الرَّ

، ٓ أجالسؽ حتك ت ر أكف قـال:واشتف طـفذاع  ًٓ الؽالم إن هذا طؾك  دَّ رُ  وثاكًقا:ؼرأ كتب السـة أوَّ

 كان باصاًل.

لؿ يجد وحقد بالل ما يرد بف طؾك هذه الردود العؾؿقة إٓ بالتدلقس، فـػس الؿحاضرة  -ثالًثا

جت طؾك شبؽات اإلالتل صاف هبا ورُ  ، «اإلكصاف ما أدلتؽؿ يا أصحاب ربقع» كرتكت باسؿ:و 

الرد طؾك » :إلك ، قام بتغققر اسؿفا«مـاضرة تـتفل بتقبة أحد الؿـتؿقـ لػؽر ربقع الؿدخؾل» :أو

ا: ٕكَّ ولؿ يـشلء ، «هشام البقؾل ا خاصًّ يًرا لؿققػف أمام صالبف ف طجز طـف، فؿا كان مـف تربردًّ



َّٓ أن وضع هذا آس وغقرهؿ َس طؾك الـاس كؿا َدلَّ  :طؾك محاضرة مـ الؿحاضرات الؼديؿةؿ إ

، وا -بزطؿف-
 
َطاَة مع الؿدخؾل  الؿستعان!هللا الؿـاضرَة الُؿدَّ

 طؿؾل يف الؽتاب:

 ،وإخراجفا يف صقرة كتابخدمتفا، طزمت طؾك  الردود العؾؿقة طـدما استؿعت إلك هذه

يف ذلؽ،  -هللاحػظف ا-بعد استئذان شقخـا و، ثر اكتشاًرا مـ إشرصة الصقتقةحقث إن الؽتاب أك

كتب السؾػ، طؾك كتاب مـ ـصًبا مُ وافؼ بعد إلحاح مـل، وقد كان يريد أن يؽقن هذا الُجْفد 

وقد حقت هذه الؽؾؿة طديًدا مـ الؿغالطات، : »(الردودهذه مؼدمة ) لؽـ كؿا قال شقخـا يف

ا يجعؾ كؾ مسؾؿ غ حريًصا طؾك ققر طؾك هذا الؿـفج ومـ التجاوزات يف ففؿ مـفج السؾػ: مؿَّ

 .«أن يـؼضفا، وأن ُيبقـ ُبطالهنا

 وكان طؿؾل يف الؽتاب طؾك الـحق التالل:

اسـب إلـك تعـديؾ لقـمــف طؾك إشرصة مرتقـ، وتعـديؾ مـا يحتـاج بؿؼابؾتف  (2)مراجعة التػريع -2

 .تشؽقؾ الؽتابقؿت ب، وكذلؽ كتابةً  إسؾقب

 .السقرطزو أيات إلك مقاضعفا مـ  -1

تخريج إحاديث الؿرفقطة وأثار الؿقققفة بشلء مــ اإليجـاز وآختصـار، وكـذلؽ طـزو  -3

 .إققال إلك مصادرها

                                                 

 .-بارك اهللا فقف- أخل حؿدي أبق زيد وقد أططاين هذا التػريغ كاماًل  (2)



يف  أكثرت، وقد لقزيد وضقًحا وبقاًكا -هللاحػظف ا-وضع بعض التعؾقؼات طؾك كالم الشقخ  -4

يف التقثقؼ،  يادةً بعض الؿقاضع مـ الـؼؾ طـ أهؾ العؾؿ يف الؼديؿ والحديث ٕهؿقة ذلؽ، وز

ا لشبفة أن هذا أو الؿداخؾة كؿا يزطؿ، وتلكقًدا  -هللاحػظف ا-ربقع بـ هادي  مذهب الشقخ وردًّ

 .طؾك مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف هذه الؿسائؾ

 وأبؿراجعة الؽتاب، والؼقام بؿا يصؾحف: مـ تصقيب  -هللاحػظف ا-هشام  قُخ هذا وقد قام الش  

 زيادة بعضفا. وأ، بعض الػؼرات ِف ْذ تعديؾ، وَح 

وأن يحػظ شقخـا ويبارك يف ُطُؿره  هذا العؿؾ خالًصا لقجفف الؽريؿ، أسلل أن يجعؾهللا وا

 .وطؾؿف، وأن يـصر السـة وأهؾفا

 ،  هــ6342ربقع إول  62كتبه: ُحسني بن حمؿد احلبمُّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(6)-حػظه اهلل- ترمجة فضقؾة الشقخ هشام بن فماد البقيل

 كشلته:

 .هـ ، بؼرية خاصر التابعة لؿحافظة كػر الشقخ، جؿفقرية مصر العربقة2384 ولد سـة

هـ، وُطقـ مدرًسا 2406، ســـة اؾقة الرتبقة، شعبة الؾغة العربقة، مـ جامعة صـطمـ ك وتخرج

 .ة التعؾقؿقندارة بَِقاَل بالثاكقية ب

ؾ مـالعؾؿ الشرطك، وق آن الؽريؿ وصؾبواطتـك مـذ صغره بحػظ الؼر لؽ ماشاء ذ د حصَّ

ؾ، ثؿ مهللا ا  .ة العامةالدطقى مـذ كان صالًبا بالثاكقيارس العؿؾ لف أن يحص 

 .يف تربقتف وتقجقفف رأكرب إث -رحؿفا اهللا- وكان ٕمف

 مـفجه العؾؿي والدعوي:

ر فؽره ْعِدل بؿـفجفؿ مـفًجا: فؾؿ يتلثق متعؾؼ بؿـفج السؾػ الصالح، ٓ يَ لؾعؾؿ وه مـذ صؾبف

قَّؿا كتب وطـايتف بؽتب السؾػ، ٓس فِ ج يخالػ مـفج السؾـػ، وضفر ذلؽ يف تعؾُّؼِ ي مـفطُّ بلق

، وثالثفؿ الؽقكب الؿـقر مجدد طصره -تعالكهللا رحؿفؿا ا-ة وابـ الؼقؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

. والدطقة إلقف، الذي غرس فقف مـ خالل كتبف محبة التقحقد $الشقخ محؿد بـ طبد القهاب 

 .قكبة مـ العؾؿاء الراسخقـ والجفابذة الرباكققـ، سقليت ذكرهؿك كؾ ذلؽ طؾك يد

لح، وأن كؾ اكحراف طـ هذا أن السبقؾ إوحد لؾـجاة هق اتباع السؾػ الصاالشقخ ويرى 

 .سققرد صاحبف الؿفالؽ، وسقعرضف لؾزيغ والضالل الؿـفج
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 وأما صريؼته يف الدعوة:

ھ ھ ھ ے ے زتہ ہ ہ ہ ھ  :تعالك ىف ققلفهللاُ ف اففل ما بقَّـ

 .[125]الـحؾ:       ۓ ۓ رت

العزيز بـ  القالد الشقخ: طبدسالًؽا ىف ذلؽ سبقؾ طؾؿائف ومشايخف، وطؾك رأسفؿ سؿاحة 

 .$بـ باز هللا ا طبد

 ة:اإلجازات العؾؿقـ

حصؾ طؾك طدة إجازات مـفا ما هق خاص بالؼرآن الؽريؿ، ومـفا ما هق خاص بالسـة: 

 :اوإلقؽ بقاكف

: إجازاته أو    ىف الؼرآن الؽريم:ًٓ

 .غــف محؿد فخـر الديـ بؾقـ شقخحػص طـ طاصؿ، بتقسط الؿـػصؾ، طـ ؾ طؾك إجازةحص

 .ف أحؿد شديدص طـ طاصؿ، بؼصر الؿـػصؾ، طـ شقخحصؾ طؾك إجازة بؼراءة حػ

 .يحصؾ طؾك إجازة بؼراءة ورش طـ كافع، طـ شقخف طباس الؿصر

 .ف ولقد إدريس مـقسلقالقن(، طـ شقخـو ،طاصؿ، وبـ كثقر)ا :ازة بؼراءاتحصؾ طؾك إجـ

حؿزة ، والؽسائل، وابـ طامر الشامل، وطؿرو البصريل )أب :حصؾ طؾك إجازة بؼراءات

 .خؾػ(، طـ شقخف حسـ الؿحالوي، وعؼقب، ويجعػر الؿدين لأب، والزيات

 ثاكقًا: اإلجازات ىف السـة الـبوية:



ؿسـد، وغقرها ة، والؿقصل، والؽتب الستدريس الؿـقسل برواية الد إخ/ولقـإجــازة مـ الشق

 .$القهاب  الم، ومحؿد بـ طبدمـ الؽتب: كؽتب شقخ اإلس

 .أبل هاجر محؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل، برواية كتب السـة وغقرهاإجازة مـ الشقخ/

 .حؿقد التقيجري، طـــ والده الشقخ حؿقد التقيجريبـ هللا ا طبدإجازة مـ الشقخ الدكتقر/

إثري، برواية كتب شقخ أيؿـ، ابـ الؿؼرئ أحؿد بـ أحؿد بـ سعقد الؿؼرئ إجازة مـ ال

 .السـة وغقرها

ل الديـ، مدرس طؾؿ الحديث الـبقي بالؿديـة قإجازة مـ الشقخ/طبد الرحؿـ بـ صالح مح

 .الـبقية

 .ةالؿديـة الـبقي كزيؾ الؿرطشؾل، الرحؿـ طبد بـ يقسػ الشقخ/ مـ إجـازة

 .بؽر محؿد زهقر بـ مصطػك الشاويش إجازة مـ الشقخ/ أبل

 .إجازة مـ الشقخ/ مساطد بـ بشقر بـ طؾل السقداين

 .الحؼ الفاشؿل إجازة مـ الشقخ/ طبد القكقؾ بـ طبد

 .إجازة مـ الشقخ/ محؿد إسرائقؾ الـدوي السؾػل

 .إجازة مـ الشقخ/ حؿدي بـ طبد الؿجقد بـ إسؿاطقؾ السؾػل

 .ر التؽؾة الدمشؼلإجازة مـ الشقخ/محؿد زياد بـ طؿ

 ه:مشايُ 



خ شق، وهق وهق أجؾُّ مشايخف وأكربهؿ :$العزيز بـ باز  طبد سؿاحة الشقخ القالد/ -1

  :حضر دروسف الؿتـقطة ىف شرح الؽتب أتقة َلِزَمف سبع سـقات تؼريًبا،. وقد اإلسالم يف طصره

زاد ، ولـسائلـ اسـ، وصحقح مسؾؿ، والبخاري صحقح، وتػسقر البغقي، وقر)تػسقر ابـ كث

 .فتح الؿجقد(، وغقرها كثقر، والدرر السـقة، والػرائض، والؾفػان إغاثة، والؿعاد

لؼاءات متعددة  بفوقد التؼك  :$الشقخ العالمة الػؼقف/ محؿد بـ صالح بـ العثقؿقـ  -2

 .يف مسائؾ مـفجقة وطؾؿقة -هللابػضؾ ا-خاصة وطامة، واكتػع بف اكتػاًطا طظقًؿا 

وقد التؼك بف لؼاءات طديدة خاصة،  :$المة الؿحؼؼ/طبد الرزاق طػقػل الشقخ الع -3

 .واكتػع بف اكتػاًطا طظقًؿا

وقد التؼك بف لؼاءات طديدة طامة وخاصة،  :$بـ قعقد هللا الشقخ العالمة الػؼقف/ طبد ا -4

 .واكتػع بف اكتػاًطا طظقًؿا

ولــزمف أكثر مـــ طشر  :-هللاحػظف ا-صالح بـ فقزان الػقزان  الشقخ الػؼقف السؾػل/ -5

، رح العؿدة)العدة ش :سـقات، درس خــاللفا طديــًدا مـ كتــب العؼقدة والػؼف والحديث، مثــؾ

وكان ذلؽ بؿسجد إمقر متعب . الحؿدهللا الؼقؿ( وغقرهــا كثقر، و كقكقة ابـ، وكتاب التقحقــدو

 بـ طبد العزيز.



 لحقالئة كبار العؾؿاء، وقد لزمف ق هقطض :(2)$صالح األصرم  الشقخ الػؼقف الؿربل/ -6

بؿـزلة لف والقرقات، وغقرها(، وكان ، وفتح الؿجقد، )العدة شرح العؿدة :أربع سـقات، قرأ طؾقف

 .القالد

طضق هقئة كبار العؾؿاء، وقد حضر  :$بـ غديان هللا ا الشقخ الػؼقف األصقلل/ طبد -7

وإبطال ، )كقؾ إوصار :تػاد مـفا كثقًرا مثؾطديًدا مـ دروسف بؿسجد اإلدارة العامة لإلفتاء، واس

 .وغقرها( ،وبعض كتب أصقل الػؼف، التـديد

وقد حضر بعض دروسف يف  :-هللاحػظف ا-الشقخ العالمة الػؼقف/ صالح الؾحقدان  -8

 .وغقرها ،ققاطد ابـ رجب :الروضة، واستػاد مـفا مثؾ

 :وسف بحل الروابل، مثؾوقد حضر بعض در :-هللاحػظف ا-الشقخ العالمة/ ففد الحؿقـ  -9

 .مسـد اإلمام أحؿد، واستػاد مـف كثقًرا

 .وقد التؼك بف لؼاءات متعددة، واكتػع بف :-هللاحػظف ا-الشقخ/ طبد الرحؿـ البراك  -11   

العديد مـ دروسف بؿسجد أبا  حضروقد  :-هللاحػظف ا-الشقخ/ طبد الؽريؿ الخضقر  -11   

 .وغقرها(، واستػاد مـفا كثقًرا ،ـ الزادمت، والتػسقر، و)سبؾ السالم :الخقؾ مثؾ

                                                 

الخطب "يف كتاب  وقد ُذكر فضقؾة الشقخ هشام البقؾل ضؿـ ترجؿة الشقخ صالح األصرم كلحد أبرز تالمقذه، (2)

، $هـ( 2418 -2353إصرم )هللا ا الرحؿـ بـ طبد ( تللقػ الشقخ الدكتقر/صالح بـ طبد25)ص "الؿـربية

 الرحؿـ بـ صالح إصرم، وتؾؿقذه مخؾد بـ طؼؾ الرزيـل الؿطقري. ف مراجعة وتصحقًحا ابـف طبدوالذي اطتـك ب

 



وقد حضر طديًدا مـ دروسف بؿسجد  :-هللاحػظف ا- لالراجحالشقخ/ طبد العزيز  -12   

العدة شرح ، وتػسقر ابـ كثقر، و)صحقح البخاري :الراجحل، والؿسجد الؿجاور لبقتف، ومـفــا

 .العؿدة(، وقــد استػاد مـفا كثقًرا

وزير إوقاف، وقد استػاد مـف كثقًرا  :-هللاحػظف ا-الشقخ  معالل الشقخ/ صالح آل -13

 .سقاء ىف بقتف أو ىف حؾؼاتف

وقد حضر لف بعض  :-هللاحػظف ا-الشقخ العالمة الؿحدث/ طبد الؿحسـ العباد  -14

 .الؾؼاءات بالؿسجد الـبقي أثـاء تردده طؾك الؿديـة يف مقاسؿ الحج والعؿرة

 .اءوغقرهؿ مـ العؾؿ

 ة:أعامله الدعوي

ًل: بعد سـقات طديدة مـ تؾؼل العؾؿ  -وحػظفاهللا حرسفا ا-أن كزل الشقخ إلك مصر  مـذ أو 

طؾك يد أكابر طؾؿاء الؿؿؾؽة، وطؾك رأسفؿ أطضاء الؾجـة الدائؿة لؾبحقث واإلفتاء، وهق يسعك 

ا يف تعؾقؿ العؾؿ الشرطل طؾك مـفج السؾػ  الذيـ استػاد مـفؿ وطؾك صريؼة العؾؿاء ،سعًقا جادًّ

استػادة طظقؿة مسؾؽقًّا ومـفجقًّا وطؾؿقًّا ودطقيًّا، والتل تركز طؾك التلصقؾ العؾؿل الشامؾ يف 

فروع العؾؿ ومقاده مـ كتب السؾػ الؿعتؿدة سقاء يف آطتؼاد أو الػؼف أو الحديث أو غقرها، 

سفا الشقخ إلك ما يؼارب  مع الرتكقز طؾك حػظ الؿتقن العؾؿقة: ولذا فؼد وصؾت الؽتب التل درَّ

فا مـ كتب السؾػ الؿتؼدمقـ وكؾُّ ، الحؿدهللا و، كتاب ورسالة يف شتك العؾقمخؿسؿائة 

 .فمققع السالسؾ العؾؿقة الؿقجقدة يف والؿتلخريـ والؿعاصريـ، كؿا ترى ذلؽ يف



 -هللاحػظف ا-باإلضافة إلك دروس الػجر الققمقة بؿسجد هـدسة الري ببقال: فنن الشقخ  ثاكًقا:

ًضا بشرح الؽتب والرسائؾ ثابتة يف العديد مـ محافظات مصر، يؼقم فقفا أيلف دروس أخرى 

حرًصا مـف طؾك كشر التقحقد، ومحاربة الشرك، والتعريػ بالدطقة السؾػقة، وإضفار : السؾػقة

 .حؼقؼتفا الـؼقة يف ربقع مصر

متـؼؾة يف ما يؼقم بف مـ دورات طؾؿقة تلصقؾقة  أيًضا -الحؿدهللا و-مـ جفقده البارزة  ثالًثا:

دورة طؾؿقة يف شتك محافظات مصر حتك هناية رمضان  مائةجؿقع فروع العؾؿ، وقد وصؾت إلك 

 .هـ، وقد أبرز خاللفا جفقد طؾؿاء إمة طؾك مر  الؼرون2435

هللا أكشل الشقخ شبف مدرسة طؾؿقة لتحػقظ الؿتقن العؾؿقة يف شتك أكقاع العؾقم، و رابًعا:

 الحؿد والؿـة.

فقد الشقخ البارزة التصدي بؽؾ ققة وحزم بالرد العؾؿل طؾك أهؾ البدع مـ ج خامًسا:

ـ اكحراففؿ، مـ غقر ُمَقاربة وٓ مداهـة، ُمظفًرا أسؿاءهؿ، وإهقاء مؿـ فضح صريؼتفؿ، وبقَّ 

لؿـ  الحؿد، وهل مقجقدة طؾك الؿققعهللا ووأطؿالفؿ، ومـاهجفؿ، حتك حصؾ بف كػع طظقؿ 

 .أراد آصالع

الشقخ بالجقاكب الرتبقية لؾطالب، وتبصقرهؿ بؿسالؽ العؾؿاء، ومـاهجفؿ اهتؿ  سادًسا:

 .مؿا كان لف إثر الؽبقر يف كػع الطالب

 

 

 



ُدودِ  َمُة الرُّ  ُمَؼدِّ

، َحْؿًدا َكثِقًرا َصق  َرب  الْ هللاِ اْلَحْؿُد  ـَ َؿ وَ  هللاُـَا َوَيْرَضك، َوَصؾَّك اَرًكا فِقِف َكَؿا ُيِحبُّ َربُّ ًبا ُمَباَعاَلِؿق َسؾَّ

 .ـَ لِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق، َوَطَؾك آملسو هيلع هللا ىلصٍد َوَرُسقلِِف ُمَحؿَّ هللاِ َوَباَرَك َطَؾك َطْبِد ا

َباَطُف، ؾِِف َأْن ُيِرَيـَا اْلَحؼَّ َح بَِؿـ ِف َوَكَرمِـِف وَطظِقِؿ َفْض  -ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك- هللاََأْسَلُل ا ا َوَأْن َيْرُزَقـَا ات  ؼًّ

ـَ َيْسَتِؿُعقَن الْ َوَأْن ُيِرَيـَ  ِذي ـَ الَّ
َؼْقَل: َفَقتَّبُِعقَن ا اْلَباصَِؾ َباصاًِل َوَأْن َيْرُزَقـَا اْجتِـَاَبُف، َوَأْن َيْجَعَؾـَا مِ

 .فُ َأْحَسـَ 

ُؼ بَِؿْسَلَلِة: َح فَ : َوَبْعُد  ْقِخ َوِحقد َبالِل، فِقَؿا َيَتَعؾ  َؾْعُت َطَؾك َتْػرِيٍغ لَِؽِؾَؿِة الش  دِّ اْلُؿْبَتِدِع، َؼِد اص 

ُجُؾ مُ  ـ ـِة إَِلك َأْهِؾ اْلبِْدَطـِة. ْبَتِدًطا، َوَمَتك َيْخُرُج َوَمَتك َيِصقُر الر  ـْ َأْهِؾ السُّ  ِم

َة َمَسائَِؾ، َأَثاَرَها ِخاَلَل َبْحثِِف فِل َهَذا اْلَؿْقُضقِع،  ـَْت ِطدَّ ـُؼ مِـَْفا: َوتِْؾَؽ اْلَؽؾَِؿُة َتَضؿَّ  َما َيَتَعؾَّ

الِِؿ، َواْطتَِبارِ  ْجَؿاِع َوَكْؼِضِف يف َمْسَلَلِة اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّ ـْ َمَسائِِؾ اْلِخاَلِف  َلةَ اْلَؿْسلَ  هبِاإْلِ
 .مِ

 .ه اْلِخاَلَف فِقَفاَوِذْكرُ  ،اْلِحْزبِقَّةِ  َمْسَلَلةُ مِـَْفا: وَ 

يُؿْؼَراصِقَِّة، وِذْكرُ  ةُ َمْسَللَ مِـَْفا: وَ  ُخقِل فِقفَ ا الد  ُروَرِة إَِلْقَفالدُّ  .ا ِطـَْد الضَّ

َطاِة، َأَثاَرهَ ُأَخَر َمْقُضقَطاٍت  ةُ دَّ َوطِ  تِل َأَقاَمَفا َطَؾك َصِريَؼِة اْلُؿـَاَضَرِة اْلُؿدَّ ا ِخاَلَل َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة، الَّ

ـِ هَ َوُهَق َيُردُّ َطَؾك َأتْ  ْقِخ َربِقِع ْب  .-هللاَُحِػَظُف ا-اِدي َباِع الشَّ

َؾ بَِفِذِه اْلَؽؾَِؿِة يفَوَقـْد تَ  ، َس  ـَؼَّ ـَ
ِة َأَماكِ َسَؿاًطا، َوَبَؾَغـِل َأكَُّف « اْلَؿـُْصقَرةِ » ِؿْعُت َكؾَِؿَتُف فِـلِطـدَّ

َؾ بِ  ـَ ُأَخ َتـَؼَّ
ِة َأَماكِ ـْ َأْجِؾ إِْضَفاِر َحؼٍّ َيْزُطُؿُف، َوَتْؼِريِر ُسـٍَّة َيْرُجقهُ رَ َفا يف ِطدَّ

 !: مِ



ـَ َما فِقَفا: ِه اْلَؽِؾَؿةُ َهذِ  َكَّ  َكِؾَؿٌة َجِديَرٌة َأْن َكِؼَػ ِطـَْدَها، َوَأْن ُكـَبـقِّـ
ِ
َأْخَطـُر َما و َخطِقَرٌة، َكؾَِؿةٌ َفا ٕ

َؾِػقَّـَة اْلَقْقَم، َجاٍه َقاِئٍؿ: َبْؾ وَغالٍِب ِطـَْد َمَشاِيَخ َزَطُؿقا السَّ ـُروا  فِقَفا َأكَّـَفا ُتَؿث ـُؾ فِْؽَر ات  َوَشَباٍب َتَلثَّ

ـْ َقِريٍب َأْو َبِعقٍد، َبْؾ َٕ بِِفْؿ، َوَأْيًضا 
ٍء مِ

ْ
َؾِػقَّـِة بَِشل َٓ َيُؿتُّ لِؾسَّ ُؾ لَِؿـَْفٍج َجِديٍد  َطَؾك ُهَق كََّفا ُتَمص 

ًّٓ بِاْلُؿَتَشابِِف َتاِرًكا اْلُؿْحَؽَؿ، َْهَقاِء، ُمْسَتِد ْٕ طْ  َصِريَؼِة َأْهِؾ اْلبَِدِع َوا
ِ
َؾِػ َوآ ـْ ُكُتِب السَّ تَِؼاِد ُمْعِرًضا َط

تِل ، َوأَ  الَّ َؾْت َمـَْفَج اْلَحؼ  ـَ َأصَّ  .ْوَضَحْت َسبِقَؾ اْلُؿْممِـِق

َّٓ َأْن َيْبَحَث فِل ُكُتِب جِ رْ يَ  َأنْ َذلَِؽ فِل َوَكاَن َيْؽِػقِف  ِة، َوَلؽِـَُّف َأَبك إِ ـَـّ التَّاِريِخ،  َع إَلك ُكُتِب السُّ

ـْ إِْجؿَ ب  َش َيْلُخَذ َما يُ وَ 
َؾَػ فِقَؿا َكَؼُؾقُه مِ اًل بَِذلَِؽ السَّ ، ُمَجف  ـْ ُأُصقلٍ ُف بِِف َطَؾك اْلَحؼ 

ُؾقُه مِ  .اٍع، َوَأصَّ

ُل  زتڳ ڳ ڳ ڱ  :ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َتاَل َرُسقُل ا :، َقاَلْت ڤ فِقِف َوفِل َأْضَرابِِف َحِديُث َطاِئَشةَ وَيَتـَزَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

ـَ َيت بُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف، » :ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َقاَل َرُسقُل ا :َقاَلْت  ،[7: ]آل طؿران  رت   إَِذا َرَأْيُتُؿ ال ِذي

ك ا ـَ َسؿ  َؽ ال ِذي
 .(1)«: َفاْحَذُروُهؿْ هللاَُفُلوَلئِ

ا ِت، َومِ ـَ اْلُؿَغاَلَطاؾَِؿُة َطِديًدا مِ َهِذِه اْلؽَ  ْد َحَقْت َوقَ  َؾِػ: مِؿَّ ـَ التََّجاُوَزاِت فِـل َفْفِؿ َمـَْفِج السَّ

ـَ ُبْطاَلَكَفاَحِريًصا َطَؾك َيْجَعُؾ ُكؾَّ ُمْسؾٍِؿ َغُققٍر َطَؾك َهـَذا اْلَؿـَْفِج   .َأْن َيـُْؼَضَفا، َوَأْن ُيـَبـق ـ

ُبدَّ  َٓ ـْ ُأُمقِرهِ َأْن َكْعَؾَؿ َأنَّ اْلُؿْسؾَِؿ َيـَْبِغل َلُف فِ َوَباِدَئ ِذي َبْدٍء: 
هللاُ َأْن َيَتَؼـقََّد بَِؿا َقاَلُف ا ل ُكؾ  َأْمٍر مِ

ْرِطقَِّة إَِلك ِكَتاِب ا ملسو هيلع هللا ىلصيف كَِتابِِف، َوَقاَلُف َرُسقُلُف  ِؾ الشَّ
، َوإَِلك هللاِفِل ُسـَّتِِف، َوَأْن َيْرِجَع فِل َجِؿقِع اْلَؿَسائِ

                                                 

 (.1665) "صحقحف"(، ومسؾؿ يف 4547) "صحقحف"أخرجف البخاري يف  (2)



ِة َوَأْحَؽُؿَفا َوَأْسَؾُؿَفا، َوَسبِقُؾُفْؿ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َرُسقِل ا ُسـَّةِ  ُمَّ ْٕ الِِح: َفُفْؿ َأْطَؾُؿ ا َؾِػ الصَّ ، َوإَِلك َفْفِؿ السَّ

ةٌ   .وَصِريَؼُتُفْؿ َمْرِضقَّةٌ ، ُحجَّ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ زتڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  :َقاَل َتَعاَلك

 .[115: ]الـساء  رتڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

زتٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  :َوَقـاَل َتَعاَلك

: ]التقبة  رت ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ

111]. 

ِريَؼُة: َأْي إِنَّ اْلُؿْسؾَِؿ إَِذا َجاَء لُِقـَاقَِش َأمْ   َهِذِه الطَّ
َ
ِة َواْلَجَؿاَطِة ِهل ـَـّ ـَ َفـَطِريَؼـُة َأْهـِؾ السُّ

ًرا مِ

ُُمقِر  ْٕ ُؼ بِاْلَعؼِ -ا ِسقََّؿا َما َيَتَعؾَّ الِِح َيِجُب َأْن َيْرِجَع إِلَ  -قَدِة َواْلَؿـَْفِج َٓ َؾِػ الصَّ َرِحَؿُفُؿ  ك َفْفِؿ السَّ

َٓ َيْرجِ َتَعاَلكهللاُ ا  ، َٓ ـَ الـُُّصقصِ  ُع إَِلك َفْفِؿ َكْػِسِف، َو
 .إَِلك َما َيْسَتـْبُِطُف ُهَق مِ

زتۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  :-ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك- هللاَُقـــاَل ا

: ]الـساء رت حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىئ يئ جب حئ مئ

59]. 

َٓ َيْخَػك َطَؾك َأَحٍد، َوَطَؾك هَ َذا مِ َوهَ  ا  َن ؿَّ ْطتَِؼاِد، َوقَ  َأْهؾِ ُطَؾَؿاُء َذا َدوَّ
ِ
ِة ُكُتَب آ ـَـّ ُروا السُّ فِقَفا رَّ

ِة َواْلَجَؿاَطِة: َفـاَل َيَسُعـَاَأْجَؿَع َما  ـَـّ ُؾقُه، اْلُخُروُج طَ  َطَؾْقـِف َأْهُؾ السُّ ْجتَِفاُد فِقَؿـا َأصَّ
ِ
َٓ آ ـْ َفـْفِؿِفْؿ، َو



ـ ةِ أُ » َمْعـَكُهَق  َوَهَذا ُُصقِل ُمْجؿَ َأْصٌؾ ُمْخَتَؾٌػ فِقِف:  مِـَْفا، َفَؾْقَس «ُصقِل السُّ ْٕ ٌع َطَؾْقَفا، َبْؾ َجِؿقُع ا

ـْ  َّٓ َلْؿ َتُؽ َٓ َيِصحُّ َأْن َيؽُ َوإِ ، إِْذ  ًٓ َْص ُأُصق ْٕ ـْ َخاَلَػُف َيُؽقُن ُمْبَتِدًطاالَّ -ُؾ قَن ا  .(2)فِ ُمْخَتَؾًػا فِق -ِذي َم

                                                 

 رقالػِ  كؾ والسـة بػفؿ سؾػ إمة مـ الصحابة والتابعقـ، فننَّ  اتباع الؽتاب صريؼة أهؾ السـة والجؿاطة: هذه هل( 2)

الة طل أكَّ  غقرهؿو والؿرجئة والخقارج والجفؿقة مـ الؿعتزلة الضَّ فا طؾك الؽتاب والسـة، لؽـ الػارق بقـفؿ وبقـ تدَّ

 .«والسـة بػفؿ السؾػ الصالح اتباع الؽتاب»ق هذا الضابط: ه أهؾ السـة

ُبقا لف يف كتب العؼقدة، وِطَظِؿ أمره طـد أهؾ السـة والجؿاطة جعؾقه أصاًل مـ أصقلفؿ وألهؿقة هذا الضابط ، وبق 

 مـ الؽتاب والسـة: األدلة طؾقف وذكروا

 :مـ الؼرآن فؿـ األدلة طؾك ذلؽ

يبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ : اهللا تعالكققل 

 [.225: ]الـساء   ڇ ڍىب

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ      يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ: تعالكوققلف 

 [.200: ]التقبة ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤىب

َفَؿـ أحب الؽقن مع السؾػ يف أخرة، وأن يؽقن مقطقًدا بؿا ُوطدوا : »(11-9)ص "ذم التلويؾ"قال ابـ قدامة يف 

يبڦ ڦ ڦ ڦ بف مـ الجـات والرضقان: فؾقتبعفؿ بنحسان، وَمـ اتبع غقر سبقؾفؿ دخؾ يف طؿقم ققلف تعالك: 

 «.أية [225]الـساء:    چ چ ىب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

يعادون أفضؾ الصحابة،  فنن الطائػة الؿخذولة مـ الرافضة: »(271-7/271) "تػسقره"يف  كثقر ل ابـوقا

ويبغضقهنؿ، ويسبقهنؿ، طقاًذا باهللا مـ ذلؽ: وهذا يدل طؾك أن طؼقلفؿ معؽقسة وقؾقهبؿ مـؽقسة، فليـ همٓء مـ 

 ؟َرِضل اهللا طـفؿاإليؿان بالؼرآن، إذ يسبقن َمـ 

ا أهؾ السـة: قن طؿـ  وأمَّ ، ويسبقن مـ سبف اهللا ورسقلف، ويقالقن مـ يقالل اهللا، ويعادون مـ َرِضل اهللا طـففنهنؿ يرتضَّ

 «.يعادي اهللا، وهؿ متبعقن ٓ مبتدطقن، ويؼتدون ٓ يبتدون: ولفذا هؿ حزب اهللا الؿػؾحقن، وطباده الؿممـقن

 :طؾك ذلؽ السـةأدلة ومـ 

 ،( وغقرهؿ1676) "جامعف"(، والرتمذي يف 4607) "ســف"، وأبق داود يف (44-41) "ســف"ما أخرجف ابـ ماجف يف 

ـِ َساِرَيَة، قال: صؾك بـا رسقل اهللا  ذات يقم، ثؿ أقبؾ طؾقـا فقَطَظـا مقطظة بؾقغة: ذرفت  ملسو هيلع هللا ىلصمـ صرق طـ الِعْرَباِض ب

ُأوِصقُؽْؿ »اذا تعفد إلقـا؟ فؼال: مـفا العققن، ووجؾت مـفا الؼؾقب، فؼال قائؾ: يا رسقل اهللا، كلن هذه مقطظة مقدع، فؿ



                                                                                                                                                     

ُف َمـ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َبْعِدي َفَسَقَرى اْختاَِلًفا كَ  ْؿِع والط اَطِة وإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا، فنِك   والس 
ثِقًرا، َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـ تِل َوُسـ ـِة بَِتْؼَقى اهللاِ

ُؽقا ، َتَؿس  ـَ اِشِدي ـَ الر  ق اُكْؿ َوُمْحَدَثاِت اأْلُُمقِر: فنِن  ُكؾ  ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة،  الُخَؾَػاِء الَؿْفِديِّ ـ َقاِجِذ، وإِي  قا َطَؾْقَفا بِال بَِفا وَطضُّ

 .«وُكؾ  بِْدَطٍة َضاَلَلةٌ 

 «.هذا حديث حسـ صحقح»قال الرتمذي: 

( 1735) "قحةالسؾسؾة الصح"(، و209-8/207) "إرواء الغؾقؾ"غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ. اكظر:  وقد صححف

 $. لؾعالمة إلباين

وأخرب أن الؿحدثات  فَلَمر بالتؿسؽ بسـة خؾػائف كؿا َأَمر بالتؿسؽ بسـتف،» (:28)ص "ذم التلويؾ"قال ابـ قدامة يف 

 «.، وٓ سـة أصحابفملسو هيلع هللا ىلصبدع وضاللة، وهق ما لؿ يتبع فقف سـة رسقل اهللا 

 وهذه جؿؾة مـ اآلثار واألققال يف ذلؽ:

خقر قؾقب العباد، فاصطػاه  ملسو هيلع هللا ىلصكظر يف قؾقب العباد، فقجد قؾب محؿد  ۵إن اهللا : » بـ مسعقد اهللا قال طبد -1

، فقجد قؾقب أصحابف خقر قؾقب العباد، فجعؾفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوابتعثف برسالتف، ثؿ كظر يف قؾقب العباد بعد قؾب محؿد  لـػسف،

 «.وما رآه الؿممـقن سقًئا ففق طـد اهللا سلء، ـففق طـد اهللا حس فؿا رآه الؿممـقن حسـًا وزراء كبقف يؼاتؾقن طؾك ديـف.

(، 2826) "مسـده"(، والبزار يف 3600رقؿ  2/379) "مسـده"(، وأحؿد يف 143) "مسـده"أخرجف الطقالسل يف 

(، وأجري يف 8583-8581/رقؿ 9) "الؿعجؿ الؽبقر"(، والطرباين يف 861-862) "معجؿف"وابـ إطرابل يف 

 وغقرهؿ.، (49) "الؿدخؾ إلك الســ"، والبقفؼل يف (2246-2244) "الشريعة"

 وهق حسـ مقققف، وقد ُروي مرفقًطا وٓ يصح.

 "الؿؼاصد الحسـة"(، و66-65لؾحافظ ابـ حجر )ص "إمالل الؿطؾؼة"(، و5/66لؾدارقطـل ) "العؾؾ"اكظر: 

 (.533) "السؾسؾة الضعقػة"(، و959)

َـّ رسقل اهللا» وقال طؿر بـ طبد العزيز: -2 ووٓة إمر مـ بعده ســًا، إخذ هبا اتباع لؽتاب اهللا تعالك،  ملسو هيلع هللا ىلص َس

واستؽؿال لطاطة اهللا تعالك، وققة طؾك ديـ اهللا، لقس ٕحد مـ الخؾؼ تغققرها وٓ تبديؾفا، وٓ الـظر يف شلء خالػفا، 

ممـقـ، ووٓه اهللا ما تقلك وأصاله َمـ اهتدى هبا ففق مفتٍد، وَمـ استـصر هبا ففق مـصقر، وَمـ تركفا اتبع غقر سبقؾ الؿ

 «.جفـؿ وساءت مصقًرا

 "الشريعة"(، وأجري يف 2319) "السـة"(، وأبق بؽر الخالل يف 766) "السـة"هذا إثر أخرجف طبد اهللا بـ أحؿد يف 

د الرب (، وابـ طب6/314) "الحؾقة"/كتاب اإليؿان(، وأبق كعقؿ يف 594، 132، 130) "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 91)

 العزيز. مـ صريؼ مالؽ بـ أكس، طـ طؿر بـ طبد ،وغقرهؿ ،(1316) "جامع بقان العؾؿ وفضؾف"يف 



                                                                                                                                                     

 العزيز. وهذا سـد مـؼطع بقـ مالؽ وطؿر بـ طبد

( مـ صريؼ رشديـ بـ سعد، 455) "الػؼقف والؿتػؼف"(، والخطقب يف 234) "اطتؼاد أهؾ السـة"وأخرجف الاللؽائل يف 

 العزيز، بـحقه. طـ ابـ شفاب، طـ طؿر بـ طبد طـ طؼقؾ بـ خالد،

 ."التؼريب"رشديـ بـ سعد ضعقػ كؿا يف : وهذا سـد ضعقػ

 «.ما كاكقا طؾك إثر كاكقا يرون أهنؿ طؾك الطريؼ: »وقال محؿد بـ سقريـ -3

 (.220، 209) "اطتؼاد أهؾ السـة"أخرجف الاللؽائل يف 

 «.الجـة مـ صريؼ مـ سؾؽ أثارلقس صريؼ أقصد إلك » وقال شاذ بـ يحقك: -4

 (.221) "اطتؼاد أهؾ السـة"أخرجف الاللؽائل يف 

أصقل السـة طـدكا: التؿسؽ بؿا كان طؾقف أصحاب رسقل اهللا : »(14)ص "أصقل السـة"وقال أحؿد بـ حـبؾ يف  -5

 «.... ، وآقتداء هبؿملسو هيلع هللا ىلص

َب اآلجري يف  -6 ، ملسو هيلع هللا ىلصالتؿسؽ بؽتاب اهللا تعالك، وسـة رسقل اهللا باب: الحث طؾك : »(1/398) "الشريعة"وقد َبق 

 ، وَتْرك البدع، وَتْرك الـظر والجدال فقؿا يخالػ الؽتاب والسـة وققل الصحابة-رضل اهللا تعالك طـفؿ-وسـة أصحابف 

 ...«. ڤ

حابف، ، وَأَمر بف أصملسو هيلع هللا ىلصفؼد ذكرُت يف هذا الباب ما قالف الؿصطػك : »(365-1/364) "اإلباكة"وقال ابـ بطة يف  -7

ما فقف بالغ وكػاية لؿـ شرح اهللا صدره ووفؼف لَؼبقلف، فنن اهللا  - والتابعقـ بعدهؿ بنحسان مـ: لزوم السـة، واتباع أثار

يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ضؿـ لؿـ أصاع اهللا ورسقلف خقَر الدكقا وأخرة: فنكف قال:  ۵

َد َمـ خالػ 69: ]الـساء   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژىب ذلؽ وطدل طـف بؿا [. وَتَقطَّ

يبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ كستجقر باهللا مـف، وكعقذ بف مؿـ كان مقصقًفا بف، فنكف قال: 

[. فرحؿ اهللا طبًدا لزم الحذر، واقتػك إثر، ولزم 225: ]الـساء ڍىب    چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 «.الجادة القاضحة، وطدل طـ البدطة الػاضحة

اطؾؿ : »( باًبا يف الحض طؾك لزوم السـة واتباع األئؿة، وقال35)ص "صقل السـةأ"ب ابـ أبل زمـقـ يف ق  وقد بَ  -8

رحؿؽ اهللا أن السـة دلقؾ الؼرآن، وأهنا ٓ ُتدَرك بالؼقاس، وٓ تمخذ بالعؼقل، وإكؿا هل يف آتباع لألئؿة، َولَِؿا َمَشك 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ   يب  ہؼال: أققاًما أحسـ الثـاء طؾقفؿ، ف ۵طؾقف جؿفقُر هذه إمة، وقد ذكر اهللا 

يبچ چ چ وأَمر طباده فؼال:  .[28-27: ]الزمر ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ىب 

 «.[253: ]إكعام  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ىب



                                                                                                                                                     

: التسؾقؿ وآكؼقاد لؾســ، ٓ -أي فرائض الديـ-ومـفا » (:189)ص "الرسالة القافقة"وقال أبق طؿرو الداين يف  -9

رأي، وٓ ُتداَفع بؼقاس، وما تلولف مـفا السؾػ الصالح تلولـاه، وما طؿؾقا بف طؿؾـاه، وما تركقه تركـاه، ويسعـا ُتعاَرض ب

وأن كؼتدي هبؿ فقؿا استـبطقا، وأن ٓ كخرج طـ جؿاطتفؿ فقؿا  أن كؿسؽ طؿا أمسؽقا، ويؾزمـا أن كتبعفؿ فقؿا بقَّـُقا،

 «.اختؾػقا فقف أو يف تلويؾف

وٓ يـبغل ٕحد أن يخرج يف هذا طؿا مضت بف السـة، » (:335-1/334) "مجؿقع الػتاوى"تقؿقة يف  وقال ابـ -11

وجاءت بف الشريعة، ودل طؾقف الؽتاب والسـة، وكان طؾقف سؾػ إمة، وما طؾؿف قال بف، وما لؿ يعؾؿف أمسؽ طـف، وٓ 

 «.تعالك قد حرم ذلؽ كؾف يؼػق ما لقس لف بف طؾؿ، وٓ يؼقل طؾك اهللا ما لؿ يعؾؿ: فنن اهللا

خطًّا، وخطَّ خطقًصا طـ يؿقـف  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بـ مسعقد: خطَّ رسقل اهللا  وقال طبد» (:4/57) "مجؿقع الػتاوى"وقال يف 

يبچ چ چ ثؿ قرأ:  .«َهَذا َسبِقُؾ اهللاِ، وَهِذِه ُسُبٌؾ، َطَؾك ُكؾِّ َسبِقٍؾ ِمـَْفا َشْقَطاٌن َيْدُطق إَلْقفِ »وشؿالف، ثؿ قال: 

 -الذي يرجق لؼاء اهللا-. وإذا تلمؾ العاقؾ [253]إكعام:    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ىبچ ڇ 

هذا الؿثال، وتلمؾ سائر الطقائػ مـ الخقارج، ثؿ الؿعتزلة، ثؿ الجفؿقة، والرافضة، وَمـ أقرب مـفؿ إلك السـة مـ 

بِقَّة وإشعرية وغقرهؿ، وأن كالًّ  امِقَّة والُؽالَّ مـفؿ لف سبقؾ يخرج بف طؿا طؾقف الصحابة وأهؾ أهؾ الؽالم مثؾ: الَؽرَّ

الحديث، ويدطل أن سبقؾف هق الصقاب، وجدَت أهنؿ الؿراد هبذا الؿثال الذي ضربف الؿعصقم الذي ٓ يتؽؾؿ طـ 

 .«الفقى، إن هق إٓ وحل يقحك

قل اهللا فالعؾؿ الؿشروع والـسؽ الؿشروع ملخقذ طـ أصحاب رس» (:363-11/362) "مجؿقع الػتاوى"وقال يف 

، وأما ما جاء طؿـ بعدهؿ: فال يـبغل أن ُيجعؾ أصاًل، وإن كان صاحبف معذوًرا، بؾ ملجقًرا ٓجتفاد أو تؼؾقد، فؿـ ملسو هيلع هللا ىلص

طؾك الؽتاب والسـة وأثار الؿلثقرة طـ السابؼقـ فؼد أصاب صريؼ الـبقة  -إصقل والػروع-بـك الؽالم يف العؾؿ 

.»... 

جامعة لؿصالح الدكقا  ملسو هيلع هللا ىلصوالتحؼقؼ أن الشريعة التل بعث اهللا هبا محؿًدا » (:19/318) "مجؿقع الػتاوى"وقال يف 

وأخرة، وهذه إشقاء ما خالػ الشريعة مـفا ففق باصؾ، وما وافؼفا مـفا ففق حؼ: لؽـ قد يغقر أيًضا لػظ الشريعة 

ؾقم أن الؼضاء فرع مـ فروع فالؿؾقك والعامة طـدهؿ أن الشرع والشريعة اسؿ لحؽؿ الحاكؿ، ومع: طـد أكثر الـاس

الشريعة، وإٓ فالشريعة جامعة لؽؾ وٓية وطؿؾ فقف صالح الديـ والدكقا، والشريعة إكؿا هل كتاب اهللا، وسـة رسقلف، 

يف العؼائد، وإحقال، والعبادات، وإطؿال، والسقاسات، وإحؽام، والقٓيات،  وما كان طؾقف سؾػ إمة

 «.والعطقات



ـ ِة َواْلَجَؿاَطةِ كُ  َأنْ  َكاا َأَردْ َفنِذَ  ُؼ بَِؿـَْفِج َأْهِؾ السُّ ـَ اْلَؿَسائِِؾ ال تِل َتتََعؾ  :- ـَاِقَش َأي  َمْسَلَلٍة ِم ـَ
 مِ

ُمَشاَبَفِة َأْصَحاِب  ، َأوِ هللاُبَغْقِر َما َأْكَزَل ا اْلُحْؽؿِ  اْلِحْزبِقَِّة، َأوِ  َأوِ  ِؿ،َؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِ اْلُخُروِج طَ 

َؾُػ:فَ  -اْلَجِحقِؿ يف ُصُرقِِفْؿ، َوَغْقِر َذلَِؽ  َرُه السَّ َؾَػ  َقـَْبِغل َأْن َكْرِجَع فِل َذلَِؽ إَِلك َما َقرَّ -َفنِنَّ السَّ

َْحَداِث َقْد َأَح  -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا ْٕ َبْقِر َأِو  اُصقا ِطْؾًؿا بُِؽؾ  اْلَقَقائِِع َوا ـِ الزُّ ـِ َأِو اْب ـْ َواقَِعِة اْلُحَسْق
مِ

ـِ ُجَبْقٍر  ُكقا َلـَا اْلُؿْعَتَؼَد الَِّذي َيـَْبِغل َأْن َكِسقَر َطَؾْقِف، َوَجَعُؾقُه ُسـًَّة، َوَجَعُؾقُه َأْو َغْقِرَهااْب ، ُثؿَّ َدوَّ

 ًٓ ْْحَداِث إَذا َكاَكْت َصالَِحًة لِـَؼْ  َأْطَؾُؿ بِتِْؾَؽ اْلَقَقائِعِ  ، َوُهؿْ (2)ُأُصق َٕ َٓ وَهِذِه ا ُُصقِل َأْم  ْٕ ، ِض َهِذِه ا

َفْؿـَاُهْؿ بَِعَدمِ  ْؾـَاُهْؿ َواتَّ ُُصقِل: َفَؼْد َجفَّ ْٕ َّٓ َلِق اْطَتَبْرَكا َهِذِه اْلَقَقاِئَع َكاقَِضًة لِتِْؾَؽ ا ِؿ، َوَقْطًعا  اْلَػفْ َوإِ

ـْ َخاَلَػُفْؿ ُهَق َأْوَلك بِاْلَجْفِؾ َوَطَدِم اْلػَ   .ْفِؿ: َبْؾ َواْلَفَقىَوَيِؼقـًا َأنَّ َم

ـَِّة َوا ـْ َأْهِؾ السُّ
ـْ َساَر َطَؾْقَفا َكاَن مِ ُُصقُل َم ْٕ ـْ َخَرَج َطـْ َهِذِه ا ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع َفا ْلَجَؿاَطِة، َوَم

َكاَن مِ

َْهقَ  ْٕ  .اءِ َوا

                                                                                                                                                     

طؾًؿا وطؿاًل بطريؼ لقست  -وطزَّ  جؾَّ -ومعؾقم أن كؾ مـ سؾؽ إلك اهللا » (:166)ص "قدة األصػفاكقةالعؼ"وقال يف 

 «.مشروطة مقافؼة لؾؽتاب والسـة، وما كان طؾقف سؾػ إمة وأئؿتفا: فالبد أن يؼع يف بدطة ققلقة أو طؿؾقة

 ۉ ې ې ې ېىب يبٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ: ( طـد ققلف تعالك13/12) "تػسقره"وقال ابـ كثقر يف  -11

فقؼقلقن يف كؾ فعؾ وققل لؿ يثبت طـ الصحابة: هق بدطة: ٕكف لق كان  وأما أهؾ السـة والجؿاطة: »[22]إحؼاف: 

 «.خقًرا لسبؼقكا إلقف: ٕكَّفؿ لؿ يرتكقا خصؾة مـ خصال الخقر إٓ وقد بادروا إلقفا

ٓبـ أبل زمـقـ،  "أصقل السـة"ؾ، وٕحؿد بـ حـب "أصقل السـة"لؾحؿقدي، و "أصقل السـة"مـ ذلؽ:  (2)

 لاللؽائل. "أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"و

ـَِّة:   "شرح السـة"ٕبل بؽر الخالل، و "السـة"لعبد اهللا بـ أحؿد، و "السـة"ٓبـ أبل طاصؿ، و "السـة"ومـ كتب السُّ

 .لؾربهباري



َّٓ َيْبَحَث فِل َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ بَِؿْحضِ   َفاْلَقاِجُب َطَؾك ُكؾ  ُمْسؾٍِؿ َقْبَؾ َأْن َيْبَحَث فِل َأي  َمْسَلَلٍة: َأ

َل َرُسقُل ، َوَقاهللاُإَِلك )َقاَل ا ْجَعَؾ َمْرِجَعُف فِل اْلَػْفؿِ اْستِْحَساكِِف، َوبَِؿْحِض َفْفِؿِف، َوإِكََّؿا َيـَْبِغل َلُف َأْن يَ 

 وَ  ،هللاِ(ا
 
 ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك َما َقاَلُف َأْصَحاُب الـَّبِل

َّ
َنَّ الـَّبِل

ِ
تِل َطَؾك َثاَلٍث » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص: َوَذلَِؽ ٕ َوَسَتْػَتِرُق ُأم 

ل الـ اِر إِل  َواِحَدةً 
َفا فِ ـَ فِْرَقًة، ُكؾُّ ـْ ِهَل َيا َرُسقَل ا :، َقاُلقا«َوَسْبِعق  .(2)«اْلَجَؿاَطةُ » :؟ َقاَل هللاَِم

                                                 

 حديث صحقح. (2)

(، 4596) "ســف"(، وأبق داود يف 3992) "ســف"ـ ماجف يف (، واب8396رقؿ  1/331) "مسـده"أخرجف أحؿد يف 

 "صحقحف"(، وابـ حبان يف 6227، 5978، 5920) "مسـده"(، وأبق يعؾك يف 1640) "جامعف"والرتمذي يف 

( وغقرهؿ مـ صرق طـ محؿد بـ طؿرو، طـ أبل سؾؿة، 218، 2/6) "الؿستدرك"(، والحاكؿ يف 6732، 6147)

ـْتَ »طـ أبل هريرة مرفقًطا:  َقِت الـ َصاَرى َطَؾك إِْحَدى َأْو ثِ ـَ فِْرَقًة، َوَتَػر  ـِ َوَسْبِعق ـِ اْفَتَرَقِت الَقُفقُد َطَؾك إِْحَدى َأْو ثِـَْتْق ْق

ـَ فِْرَقةً  تِل َطَؾك َثاَلٍث َوَسْبِعق ـَ فِْرَقًة، َوَتْػَترُِق ُأم   .«َوَسْبِعق

حديث أبل هريرة حديث حسـ »ثؿ قال: «. طؿرو، وطقف بـ مالؽ ويف الباب طـ سعد، وطبد اهللا بـ»قال الرتمذي: 

 «.صحقح

 «.هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ، ولؿ يخرجاه، ولف شقاهد»وقال الحاكؿ: 

وفقف كظر: فنن محؿد بـ طؿرو فقف كالم: ولذلؽ لؿ »(، بؼقلف: 103) "السؾسؾة الصحقحة"وتعؼبف الشقخ إلباين يف 

 «.وى لف متابعة، وهق حسـ الحديثَيحتجَّ بف مسؾؿ، وإكؿا ر

  «:ةاطَ ؿَ الَج »ا رواية وأم  

 "الؿستدرك"(، والحاكؿ يف 4597) "ســف"(، وأبق داود يف 26937رقؿ  4/201) "مسـده" فلخرجفا أحؿد يف

اهللا الحرازي، طـ أبل طامر طبد اهللا بـ لحل  ( وغقرهؿ مـ صريؼ صػقان بـ طؿرو، طـ أزهر بـ طبد2/218)

ًة، وإِن  َهِذِه » طـ معاوية بـ أبل سػقان، مرفقًطا:الفقزين،  ـَ ِمؾ  ـِ َوَسْبِعق ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب اْفَتَرُققا َطَؾك ثِـَْتْق ـْ َقْبَؾُؽْؿ ِم أَل إِن  َم

: ثِـَْتاِن َوَسْبُعقَن فِل الـ اِر، وَواِحَدٌة فِل الَجـ   ـَ َة َسَتْػَترُِق َطَؾك َثاَلٍث َوَسْبِعق  .«ِة، وِهَل الَجَؿاَطةُ اْلِؿؾ 

: -وقد ساقف طؼب حديث أبل هريرة الؿتؼدم-وقال الحاكؿ » :(104) "السؾسؾة الصحقحة"يف  قال الشقخ إلباين

 ووافؼف الذهبل.«. هذه أساكقد تؼام هبا الحجة يف تصحقح هذا الحديث»

 «.وإسـاده حسـ(: »63)ص "تخريج الؽشاف"وقال الحافظ يف 



                                                                                                                                                     

ا ذكر الحافظ  وإكؿا لؿ يصححف: ٕن أزهر بـ طبد اهللا هذا لؿ يقثؼف غقر العجؾل وابـ حبان، :[األلباين]أي: قؾت  وَلؿَّ

: "التؼريب"ولفذا قال يف «. لؿ يتؽؾؿقا إٓ يف مذهبف»، تعؼبف بؼقلف: «يتؽؾؿقن فقف»ققل إزدي:  "التفذيب"يف 

 «.صدوق، تؽؾؿقا فقف لؾـصب»

( مـ رواية أحؿد، ولؿ يتؽؾؿ طؾك سـده بشلء، ولؽـف أشار 2/390) "تػسقره" والحديث أورده الحافظ ابـ كثقر يف

 «.وقد ورد هذا الحديث مـ صرق»إلك تؼقيتف بؼقلف: 

وصححف أيًضا الشاصبل يف «. هق حديث صحقح مشفقر(: »83/1) "الؿسائؾ"ولفذا قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

 (.3/38) "آطتصام"

ار إلقفا ابـ كثقر، وفقفا الزيادة الؿذكقرة يف الحديث الذي قبؾف: ما ذكره الحافظ العراقل يف ومـ صرق الحديث التل أش

رواه الرتمذي مـ حديث طبد اهللا بـ طؿرو وحسـف، وأبق داود مـ حديث معاوية، »( قال: 3/299) "تخريج اإلحقاء"

 «.وابـ ماجف مـ حديث أكس وطقف بـ مالؽ، وأساكقدها جقاد

َع طـدي مـفا سبعة، وفقفا كؾفا الزيادة الؿشار إلقفا، مع » :[بايناألل]أي: قؾت  ا، َتَجؿَّ ولحديث أكس صرق كثقرة جدًّ

 ...«.زيادة أخرى يليت التـبقف طؾقفا، 

( طـ هشام بـ طؿار، طـ القلقد بـ مسؾؿ قال: حدثـا أبق 3993) "ســف"ما أخرجف ابـ ماجف يف  ثؿ ذكرها، ومـفا:

 حدثـا قتادة، طـ أكس بـ مالؽ. طؿرو إوزاطل، قال:

فصار يتؾؼـ،  كرب ،وهذا سـد حسـ يف الشقاهد والؿتابعات، رجالف ثؼات غقر هشام بـ طؿار، فنكف صدوق مؼرئ

. والقلقد بـ مسؾؿ ثؼة، لؽـف كثقر التدلقس والتسقية، وقد صرح "التؼريب"فحديثف الؼديؿ أصح كؿا قال الحافظ يف 

 بالتحديث.

( وغقره مـ صريؼ طباد بـ يقسػ، طـ صػقان بـ طؿرو، طـ راشد بـ سعد، 3991) "ســف"يف  وأخرجف ابـ ماجف

ـَ فِْرَقًة، َفَقاِحَدٌة فِل الَجـ ِة، َوَسْبُعقَن فِل الـ اِر، َواْفَتَرَقِت »طـ طقف بـ مالؽ، مرفقًطا:   اْفَتَرَقِت اْلَقُفقُد َطَؾك إِْحَدى َوَسْبِعق

ٍد بَِقِدهِ الـ َصاَرى َطَؾك ثِـْتَ  ـَ فِْرَقًة، َفنِْحَدى َوَسْبُعقَن فِل الـ اِر، َوَواِحَدٌة فِل الَجـ ِة، َوال ِذي َكْػُس ُمَحؿ  ـِ َوَسْبِعق تِل  ْق ـ  ُأم  َلَتْػَترَِق

ـ ارِ  ـَ فِْرَقًة، َواِحَدٌة فِل الَجـ ِة، َوثِـَْتاِن َوَسْبُعقَن فِل ال ، َمـ ُهْؿ؟ قَ ُس : يا رَ . قِقَؾ «َطَؾك َثاَلٍث َوَسْبِعق
ِ
 .«الَجَؿاَطةُ »: اَل قَل اهللا

 حسـ يف الشقاهد والؿتابعات، رجالف ثؼات غقر يقسػ بـ طباد فؿؼبقل، كؿا قال الحافظ يف وهذا أيًضا سـد

 . "التؼريب"

يقسػ  وهذا إسـاد جقد، رجالف ثؼات معروفقن غقر طباد بـ» (:1492) "السؾسؾة الصحقحة"وقال الشقخ األلباين يف 

 «.ووثؼف غقره، وروى طـف جؿع "الثؼات"وهق الؽـدي الحؿصل، وقد ذكره ابـ حبان يف 



 .(1)«َطَؾك ِمْثِؾ َما َأَكا َطَؾْقِف اْلَقْقَم َوَأْصَحابِل» :وفِل َلْػظٍ 

                                                 

 رواية:هذه الا وأم   (2)

 "إربعقـ"وأجري يف  (،24646/رقؿ 23) "الؽبقر"(، والطرباين يف 1642) "جامعف"الرتمذي يف  أخرجفافؼد 

، وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف (219-2/218) "لؿستدركا"والحاكؿ يف (، 165-164) "اإلباكة"يف ابـ بطة و (،23)

 مـ صريؼ طبدالرحؿـ بـ زياد اإلفريؼل، طـ طبداهللا بـ يزيد، طـ ،وغقرهؿ( 27، 26رقؿ  208-2/206) "الحجة"

ًة، وَتْػَترُِق »... طبداهللا بـ طؿرو، مرفقًطا:  ـَ ِمؾ  ـِ َوَسْبِعق َقْت َطَؾك ثِـَْتْق ًة،  وإِن  بـل إسرائقؾ َتَػر  ـَ ِمؾ  تِل َطَؾك َثاَلٍث َوَسْبِعق ُأم 

ًة َواِحَدةً  ُفْؿ فِل الـ اِر إِل  ِمؾ  ؟ُس َل يا رَ قا: وَمـ هِ الُ قَ «. ُكؾُّ
ِ
 .«َما َأَكا َطَؾْقِف وَأْصَحابِل»قاَل:  قَل اهللا

 «.هذا حديث مػسر غريب، ٓ كعرفف مثؾ هذا إٓ مـ هذا القجف»قال الرتمذي: 

 ."التؼريب"طبد الرحؿـ بـ زياد ضعقػ يف حػظف كؿا يف  وهذا سـد ضعقػ،

اهللا بـ سػقان، طـ يحقك بـ سعقد  (، مـ صريؼ طبد7840، 4886) "الؿعجؿ إوسط"وأخرجف الطرباين يف 

 إكصاري، طـ أكس بـ مالؽ، بـحقه.

(، والضقاء يف 183) "قرإباصقؾ والؿـاكقر والصحاح والؿشاه"(، أخرجف الجقرقاين يف 4886ومـ صريؼ الطرباين )

 (.1733/رقؿ 7) "الؿختارة"

 «.اهللا بـ سػقان لؿ يرو هذا الحديث طـ يحقك بـ سعقد إٓ طبد»قال الطرباين: 

 «.هذا حديث طزيز حسـ مشفقر، ورواتف كؾفؿ ثؼات أثبات كلهنؿ بدور وأقؿار»وقال الجقرقاين: 

( يف ترجؿتف، 1/161) "الضعػاء"قال العؼقؾل، وقد أخرجف يف كذا قال، وطبد اهللا بـ سػقان ٓ يتابع طؾك حديثف كؿا 

 ...«.لقس لف مـ حديث يحقك بـ سعقد أصؾ، وإكؿا ُيعرف هذا الحديث مـ حديث اإلفريؼل »وقال: 

ـفا بعض أهؾ العؾؿ بؿجؿقع الطريؼقـ، لؽـ يعؽر طؾقفؿ ققل العؼقؾل السابؼ، واهللا أطؾؿ.  وهذه الؾػظة َحس 

فالؿممـ العاقؾ يجتفد أن يؽقن مـ » (:116)ص "األربعقـ"قال اآلجري يف : ؿعـك ففل صحقحةا مـ حقث الأم  و

، وســ التابعقـ -رحؿة اهللا طؾقفؿ-، وســ أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص، وســ رسقلف ۵هذه الؿؾة الـاجقة: باتباطف لؽتاب اهللا 

، وإوزاطل، ومالؽ بـ بعدهؿ بنحسان، وققل أئؿة الؿسؾؿقـ مؿـ ٓ يستقحش مـ ذكرهؿ، مثؾ: سػقان الثقري

أكس، والشافعل، وأحؿد بـ حـبؾ، وأبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم، وَمـ كان طؾك صريؼفؿ مـ الشققخ: فؿا أكؽروه 

 «.أكؽركاه، وما قبؾقه وقالقا بف قبؾـاه وقؾـا بف، وكبذكا ما سقى ذلؽ

هل التل تؽقن طؾك ما كان طؾقف هق  أن الػرقة الـاجقة ملسو هيلع هللا ىلصفلخرب الـبل » (:29)ص "ذم التلويؾ"وقال ابـ قدامة يف 

 ...«.وأصحابف، فؿتبعفؿ إًذا يؽقن مـ الػرقة الـاجقة: ٕكف طؾك ما هؿ طؾقف 



 طَ  َماَصاَر فَ 
ُّ
 قِع اْلَؿَسائِِؾ، َوَصاَر مَ َجؿِ  اُبُف ُطْؿَدًة َوَمْرِجًعا فِلَوأْصحَ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾْقِف الـَّبِل

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصا َطَؾْقِف الـَّبِل

َحاَبُة هُ  ِذي َيـَْبغِ َق اْلِؿقزَ َوالصَّ  .فِ َوَأْن َكْؼَتِدَي بِ  إَِلْقِف،ْرِجَع َأْن كَ  لاَن الَّ

ـِ اْلُؿَفاتَ فَ  ـْ ُهـَاَك، َكــُؼقُل وَ  ـَراِت،َبِعقًدا َط ـْ ُهـَا َأْو ِم ـْ َتَبـِّل َأْقَقاٍل َوآَراٍء ِم َهَذا َمـَْفٌج  :َبِعقًدا َط

الُِح   .-َتَعاَلك َرْحَؿًة َواِسَعةً  هللاُُفُؿ اَرِحؿَ -َيـَْبِغل َأْن َيُؽقَن، وَطَؾك َذلَِؽ َساَر َسَؾُػـَا الصَّ

 الفَ َولَِفَذا 
ُّ
َلَؽائِل َمـِة كَِتابِِف اْلَؿاتِعِ  $ (2)الَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة » فِل ُمَؼد  َشْرِح ُأُصقِل اْطتَِؼاِد َأْهِؾ السُّ

ـْ َبْعِدهِ 
ـَ مِ َحاَبِة َوالتَّابِِعق ـَِّة، َوإِْجَؿاِع الصَّ ـَ اْلؽَِتاِب، َوالسُّ

َْهَقاِء،  ،«ؿْ مِ ْٕ َبْعَد َأْن َذَكَر َمـَْفَج َأْهِؾ ا

ِريَؼَة الَعِؼقَؿَة الَّ  ـَ الـُُّصقِص َوَيَدُطقَن اْلُؿْحَؽَؿ، َوَذَكَر َهِذِه الطَّ
تِل َأْوَدْت َوَأكَُّفْؿ َيتَّبُِعقَن اْلُؿَتَشابَِف مِ

ـَ  َأْن َيْحَػَظـَاهللاَ َكْسَلُل ا» :-َبْعَد َهَذا ُكؾ فِ - $ اَل قَ ، ُثؿَّ وإَِلك اْلُقُققِع فِل اْلبَِدعِ بِِفْؿ إَِلك اْلَفَقى 
مِ

ـَِّة، َوَيْعِصَؿـَا بِ  ْساَلِم َوالسُّ
َؽـَا بِاإْلِ  .«فِ ِفَؿا بَِػْضؾِِف َوَرْحَؿتِ اْلِػْتـَِة فِل َأْدَياكِـَا، َوَأْن ُيَؿس 

ـَ » :اَل ُثؿ  قَ  ـِ اْلُؿتَّبِِعق َن إَلك َتَديُّ ْٔ ،، َفَفُؾؿَّ ا ـَ ؽِق ـَ بِؽَِتاِب ا َوِسقَرِة اْلُؿَتَؿس  مِق هللاِ َوَسبِقِؾ اْلُؿَتَؼد 

ـَ بَِشَراِئِعفِ  ـَ قَ  َوُسـَّتِِف، َواْلُؿـَاِدي ِذي زت ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  :اُلقاَوِحْؽَؿتِِف، الَّ

                                                 

هق: هبة اهللا بـ الحسـ بـ مـصقر، الحافظ أبق الؼاسؿ الرازي الطربي إصؾ، كزيؾ بغداد، الػؼقف الشافعل،  (2)

 التل ُتْؾَبس يف إْرُجؾ.الؿعروف بالاللؽائل مـسقب إلك َبْقِع الؾَّقالِِؽ 

وكان يػفؿ ويحػظ، وَصـَّػ كتاًبا يف الســ، وكتاًبا يف معرفة أسؿاء َمـ يف الصحقحقـ، وكتاًبا يف شرح »قال الخطقب: 

 «.السـة، وغقر ذلؽ، وطاجؾتف الؿـقة: فؾؿ ُيـَْشْر طـف كثقر شلء مـ الحديث

يـَقر، وكان $مات  لِستٍّ َخَؾقن مـ شفر رمضان سـة ثؿان طشرة وأربع  يقم الثالثاء خرج إلقفا لحاجة لف، فتقيف بالد 

 مئة.

(، 27/429) "سقر أطالم الـبالء"(، و3/402) "الؾباب يف هتذيب إكساب"(، و26/208) "تاريخ بغداد"اكظر: 

 (.17/314) "تاج العروس"(، و304-9/303) "تاريخ اإلسالم"و



ُبقا َسبِقَؾ  ،[53: ]آل طؿران رتپ ـَ بِِصَػاِت ا َوَتـَؽَّ بِق : ، َوَتْقِحقِد َرب  الْ هللاِاْلُؿَؽذ  ـَ َعاَلِؿق

ـَ َرُسقِل اهللاِ َفاتََّخُذوا ِكَتاَب ا ـَ َأْطُقـِِفْؿ ِطَقاًكا، َوُسـَ ًة  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ إَِماًما، َوآَياتِِف ُفْرَقاًكا، َوَكَصُبقا اْلَحؼَّ َبْق ُجـَـّ

ـْ َشر  اْلَفَقى اْلِحْؽَؿَة، َوُوُققا  قاؼُّ َفؾُ  ا، َوَجَعُؾقَها ُبْرَهاًكا،َواتََّخُذوا ُصُرَقَفا مِـَْفاًج  َوِساَلًحا،
مِ

ْمتَِثالِِفْؿ َأْمَر ا
ِ
ُسقِل، َوَتْرِكِفُؿ اْلِجَداَل بِاْلَباصِِؾ لُِقْدِحُضقا بِِف اْلَحؼَّ هللاِ َواْلبِْدَطِة: ٓ َباِع الرَّ  .فِل ات 

َباِع ِديـِ  ا َيُحثُّ فِقؿَ  ۵هللاُ ا َيُؼقُل  ْطتَِصاِم بَِحْبؾِ  ِف،َطَؾك ات 
ِ
  ِف،َوآ

ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصِف ُسقلِ ْقتَِداِء بِرَ َوآ

زتائ  :-َتَباَرَك َوَتَعاَلك- ، َوَقــاَل [113]آل طؿران:  زتڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رت 

ڇ ڇ  زتچ چ چ چ :، َوَقاَل َتَعاَلك[55]الزمر:  رتائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

، [153: ]األكعام رتڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  *زتہ ہ  :َوَقــاَل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄزت :َتَعاَلكَوَقــاَل  ،[18-17: ]الزمر رت﮷

زتڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :َوَقــاَل َتَعاَلك ،[31: ]آل طؿران رتچ چ چ

 .(2)اهـ« [208: ]يقسػ ژ رت

يَ  ْٔ   اُت اْلَعظِقَؿُة اْلُؿَباَرَكةُ َفَفِذِه ا
 
َباِع الـَّبِل ِؽ بَِحْبِؾ املسو هيلع هللا ىلصَتُحثُّ َطَؾك ات  ـْ  ۵هللاِ ، وَطَؾك التََّؿسُّ

مِ

ـْ ُسـَِّة َرُسقِل اهللاِِب اكَِتا
ـْ َمَسائَِؾ ُمـَْضبًِطا  .ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ، َومِ

َياُت َتْجَعُؾ اْلُؿْسؾَِؿ فِقَؿا ُيـَاقُِش مِ ْٔ َهِذِه ا

َقابِِط، َراِجًعا إَِلك كَِتاِب ا َنَّ اْلَجِؿقَع َقْد  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َوإَِلك ُسـَِّة َرُسقِل اهللاِ بَِفِذِه الضَّ
ِ
ِة: ٕ ُمَّ ْٕ بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا

                                                 

 (.12-2/29) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة" (2)



َـّ اْلَػاِرَق اْلَجْقَهِريَّ َيدَّ 
ـَِّة، َلؽِ ُجقَع إَِلك اْلؽَِتاِب َوالسُّ َباُع َفْفِؿ َسَؾِػ  -فِل اْلَحِؼقَؼةِ -ِطل الرُّ ُهَق ات 

ـِة: َقاَل  ُمَّ ْٕ   .[59]الـساء:  زتجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب رت :-ُسْبَحاَكف َوَتَعاَلك- ا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې زتۈ ٴۇ ۋ ۋ  :-ُسْبَحاَكفُ - َوَقاَل 

 .[65: ]الـساء رتى ائ ائ ەئ ەئ وئ ى

لُّ ال اَل َوقَ 
َلَؽائِ َّٓ اْلَحثَّ َطَؾك هللاِ َفَؾْؿ َكِجْد فِل ِكَتـاِب ا» :ال  َتَعاَلك َوُسـَِّة َرُسقلِِف َوآَثاِر َصَحاَبتِِف إِ

ـِ اقْ  ْختَِراِع، َفَؿ
ِ
َباِع، َوَذمَّ التََّؽؾُِّػ َوآ ت 

ِ
َثاِر:آ ْٔ ـَ  َكانَ  َتَصَر َطَؾك َهِذِه ا ـَ اْلُؿتَّبِِعق

ُهْؿ َوَكاَن  .مِ َٓ َأْو

ْسِؿ،
ِ
ُفْؿ بَِفَذا اْلَقْسِؿ،وَ  بَِفَذا آ ْختَِصاِصِفْؿ  َأَحؼَّ

ِ
ْسِؿ َأْصَحاُب اْلَحِديِث: ٓ ُفْؿ بَِفَذا الرَّ َوَأَخصَّ

ؾِِفؿْ ، ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ بَِرُسقِل ا َباِطِفْؿ لَِؼْقلِـِف، َوُصقِل ُماَلَزَمتِِفْؿ َلُف، َوَتَحؿُّ  .(2)«ِطْؾَؿفُ  َوات 

ـْ َأْصَحاِب  َكُؽقنَ  ـْ َفؾَ 
َّٓ إَذا ُكـَّا اْلَحِديِث  مِ ْختَِصاِصِفْؿ بَِرُسقلِ و يَؼتِِفْؿ،َطَؾك َصرِ  إِ

ِ
 َمـَْفِجِفْؿ: ٓ

ؾِِفْؿ لِِعْؾؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ا َباِطِفْؿ لَِؼْقلِـِف، َوُصقِل ُماَلَزَمتِِفْؿ َلُف، َولَِتَحؿُّ  .ملسو هيلع هللا ىلصِف َوات 

َلَؽاال َوَقــاَل  لُّ ال 
ـَِّة، » :ئِ ِريَعُة، َواْكَحَػَظْت بِِفْؿ ُأُصقُل السُّ َدْت بِـَْؼؾِِفُؿ الشَّ ـَ ُتُعف  ِذي ِء الَّ َٓ َفَفُم

ـَ ا
ْطَقُة َلُفْؿ مِ ِة، َوالدَّ ُمَّ ْٕ بِاْلَؿْغِػَرِة: َفُفْؿ َحَؿَؾُة ِطْؾِؿِف، هللاِ َفَقَجَبْت َلُفْؿ بَِذلَِؽ اْلِؿـَُّة َطَؾك َجِؿقِع ا

تِِف، َوُأَمـَاُؤُه فِل َتْبؾِقِغ اْلَقْحِل َطـُْف، َفَحِريٌّ َأْن َيُؽقُكقا َأوْ  َوَكَؼَؾةُ  ـَ ُأمَّ َلك الـَّاِس بِِف ِديـِِف، َوَسَػَرُتُف َبْقـَُف َوَبْق

 .(1)«فِل َحَقاتِِف َوَوَفاتِفِ 

                                                 

 (.2/13الؿصدر السابؼ ) (2)

 (.2/14الؿصدر السابؼ ) (1)



ُمَّ  َما ِزْلـَا َكُؼقُل  ْٕ َجِؿقُع َقَضاَيا اْلَؿـَْفِج َقْد فَ  :هللاِِة، َواْلَحْؿُد بَِلنَّ اْلَقاِجَب َأْن َكـَْضبَِط بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا

َباُطفُ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوَقْد َوَضُعقا َما َيـَْبِغل لِْؾُؿْسؾِِؿ ات  َرَها َأْهُؾ السُّ  .َقرَّ

ِة، َوَفَتْحـَا ُكُتَب ا ُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه َوَلْق أكَّــَا َرَجْعـَا إَِلك َهَذا، َوَأَخْذَكا بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا
َرْت مِ َؾِػ فِقَؿا َقرَّ لسَّ

ـْ اْلَؿَسائِؾِ 
ْسَتَرْحـَا، َوَلؽِ َٓ ِديدِ لأْلَ -:  ُـّ َأنَّ َهَذا اْلَػْفَؿ ُهَق  -َسِػ الشَّ ، َوَكُظ ـُ ُؿ بَِػْفِؿـَا َكْح ِصْرَكا َكَتَؽؾَّ

 َراِجُعقَن!! َوإِكَّا إَِلْقفِ هللاِ اْلَػْفُؿ اْلُؿـَْضبُِط َواْلَػْفُؿ اْلَؿْعُصقُم، َوإِكَّا 

ـَ اْلُؿَغاَلَطاِت، َقْد َحَقْت  إنَّ َهِذِه اْلَؽؾَِؿةَ  :ـَا َكُؼقُل َوَطَؾْقِف: َفنِك  
ـُ َكْسَتطِقُع َأْن َكُردَّ و َطِديًدا مِ َكْح

َٓ َكِزيُد َطَؾك ذَ -َوْحَدهُ هللاِ بَِػْضِؾ ا- َكؾَِؿاٍت َيِسقَرةٍ فِل َطَؾْقَفا  َطَؾك َصاِحَبَفا  لَِؽ، َوَحْسُبـَا َأْن ُكِحقَؾ ، َو

ْجَؿاَطاِت  ا َكاَكِت َجَقاِز يف َطَدِم ـُْؼقَلِة الؿَ اإْلِ ـْ َلؿَّ
تِْؾَؽ اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِِر، َولؽِ

ـَ التََّجاُوَزاِت  اْلَؽؾَِؿُة َحاِوَيًة َطِديًدا
ُبَفاِت،مِ تِل َكْخَشك َوالشُّ ـْ قُ  الَّ

ـَ مِ َمَع ، ْخَقاكِـَاُؾقِب إِ َأْن َتَتَؿؽَّ

ُبدَّ َأْن َكِؼَػ  :: ُقْؾـَاُوُضقِح اْلَحؼ   َٓ َمًة  َمعَ إَِذْن  ـْ َهِذِه َأْجَعُؾَفا ُمَؼد 
َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة َوَقَػاٍت َطِديَدًة، َوَلؽِ

ُدوِد وَ  تِل َسَلقُِػ َفَؼْط لَِفِذِه الرُّ ًدا تِْؾَؽ اْلَقَقَػاِت: ، َمَعَفا -َلكَتَباَرَك َوَتَعا هللاِنِْذِن ابِ - اْلَقَقَػاِت، الَّ ُمَعد 

ـَ اْلُؿَغاَلَطاِت َوالتََّجاُوَزاِت 
ـْ َكثِقٍر مِ

 َما فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة مِ
َ
 .حتَّك ُكَجؾ ل

 فِل -فِ مِـوَمـ ِف َوَكرَ  ،كالَ عَ تَ وَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  هللاِبَِػْضِؾ ا- ُردَّ َطَؾك َهِذِه اْلَؽؾَِؿةِ َكْسَتطِقُع َأْن كَ  :قُل َوَكؼُ 

ِسقَّؿَ  َٓ ـَ اْلُعْؿِؼ  ْد َخَؾْت قَ َفا َوَأكَّ  اَكؾَِؿاٍت َيِسقَرٍة: 
، ومِ  مِ

 
ُسقِخ اْلَؿـْ اْلِعْؾِؿل ، َحتَّك َصاَرْت ـَ الرُّ  

َفِجل

ًة، َلْقَس لَفا ُمْسَتـَ َها َقَضاَيا ْرِطقَِّة يف َطِديدٍ َقَضاَيا َطامَّ ِة الشَّ َِدلَّ ْٕ ـَ ا
ـَ اْلَؿَسائِ  ٌد مِ

َصاِحُبَفا وإِْن َأَتك  ِؾ،مِ

َٓ اْلِحَجاِج  َبِف  ٍة: َفَعَؾك َسبِقِؾ الشُّ  .بَِلِدلَّ



ْقَخ َوِحقًدا َكْسَتطِقُع َأْن ُكَطالِ وَ  َرُه يف َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ ال تِل َذَكَرَها-َب الش  قَؿا َقر 
ُـّ أن  كَ ، َل بُِلُمقرٍ  -فِ ُظ

ـْ َصؾَ  َوَل  ،اْقَخ َوِحقًدا ُيَخالُِػ فِقفَ الش    :افَ فِق ُيَخالُِػ  الؽَِتاَب  اَهَذ  َسَقْؼَرأُ  َبِة اْلِعْؾؿِ أن  َأَحًدا ِم

ـَِّة : ُل و  األَ  رُ مْ اأْلَ  -1 ـَ السُّ
ُجُؾ مِ ْقُخ َوِحقٌد َضابًِطا لَِحد  اْلُؿْبَتِدِع، َوَمَتك َيْخُرُج الرَّ َلَؼْد َوَضَع الشَّ

ـَ أنَّ َذلِ  َْهَقاِء َواْلبَِدِع اْلتَِزاًما َكاماًِل، إَِلك اْلبِْدَطِة، َوَبقَّ ْٕ ـْ فَِرِق ا
َؽ إِكََّؿا َيُؽقُن بِاْلتَِزاِم َصِريَؼِة فِْرَقٍة مِ

 .ةِ َطَؾك ُأُصقِل َهِذِه اْلِػْرقَ َلْن َيُؽقَن بِ وَ 

ؾَ  ـْ ُكُتِب السَّ
 بَدلِقٍؾ َطَؾك َذلَِؽ مِ

َ
ْقَخ َوِحقًدا َأْن َيْلتِل ـُ ُكَطالُِب الشَّ ِػ، َأْن َيْػَتَح َلـَا ُكُتَب َفـَْح

َْمرِ  ْٕ ِة َطَؾك َهَذا ا َِدلَّ ْٕ  بِا
َ
َؾِػ، َوَأْن َيْلتِل  .السَّ

َّٓ إَذا كَ  َٓ َيْؾَحُؼ بَِلْهِؾ اْلبَِدِع إِ ـْ َأْهِؾ اْلَفَقى، َو
َٓ َيُؽقُن مِ ْكَساَن  ـْ كَِتاٍب َأنَّ اإْلِ

ْثـَا مِ اَن َطَؾك َحد 

ـْ فِرَ 
َلْن َيُؽقَن َطَؾك ُأُصقِل بِ ، -َكَؿا َمثَّـَؾ -ِق َأْهِؾ اْلبَِدِع: َكاْلَخَقاِرِج َواْلُؿْرِجَئِة ُأُصقِل فِْرَقٍة مِ

َفا َأْو َغالِبَِفاوَ اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْرِجَئِة،   .َأْن َيُؽقَن َطَؾك ُأُصقِل اْلِػْرَقِة ُكؾ 

َؾِػ َما َيُدلُّ َطَؾك َذلِ  ـْ َكاَلِم السَّ
ـُ ُكِريُد مِ ـْ  َؽ:َكْح

ْقَخ َوِحقًدا َلْؿ َيـُْؼْؾ َكْؼاًل َواِحًدا مِ َفنِنَّ الشَّ

!
ٍّ
 كَِتاٍب َسَؾِػل

ـَ اْلُؿْسَتـَِد اْلِعْؾؿِ 
ـْ َأنَّ َهِذِه اْلَؽؾَِؿَة َقْد َخَؾْت مِ

لِقِؾ َوَهَذا َيْؽِػل فِل َبَقاِن َما ُقْؾُتُف َلُؽْؿ، مِ   َوالدَّ
ل

 
 
ْرِطل  .الشَّ



قْ  :كِلُر الث ااأْلَمْ  -1 ْجؿَ َخ َأنَّ الشَّ اَع اْلَؿـُْؼقَل يف َطَدِم َجَقاِز اْلُخُروِج َطَؾك َوِحقًدا َقْد َكَؼَض اإْلِ

ـِ  َبْقِر هللاِ ا ، َوبِِػْعِؾ َطْبدِ ڤاْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ بِِػْعِؾ اْلُحَسْق ـِ الزُّ ـَ ، َوبِِػْعِؾ بَ  ڤْب ِة مِ ُمَّ ْٕ  ْعِض َأْفَراِد ا

ـَ َذَكَرُهؿْ  ِذي  .(2)فِ َكؾَِؿتِ  فِل الَّ

ـُ َكُؼقُل لَ  ْت َهْؾ  :فُ َفـَْح َؾِػ َطَؾك َهِذِه اْلَقَقاِئُع  َمرَّ ؟ السَّ  َأْو َلْؿ َتُؿرَّ

ْت  ْجَؿاَطاِت، َفَؾْق  ،بِالتَّْلِكقدِ  َهِذِه اْلَقَقائِعُ َطَؾْقِفؿ  َمرَّ ُكقا َهِذِه اإْلِ َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن بَِفا، َوَمَع َذلَِؽ َدوَّ

ْجَؿاَع؟!َكاَكْت هَ  ُكقا اإْلِ َضًة لإِْلِْجَؿاِع: َفَعاَلَم َدوَّ
 ِذِه اْلَقَقائُِع َكاقِ

                                                 

يتتبعقن زٓت العؾؿاء والشاذ مِـ أققالفؿ، ويرتكقن الـصقص الؿحؽؿات، : هذه صريؼة أهؾ البدع وإهقاء (2)

 واإلجؿاطات القاضحات:

باُع » :-(4/1428) "بدائع الػقائد"كؿا يف -قال أحؿد بـ حـبؾ  ، ومعرفة ملسو هيلع هللا ىلصأثار طـ رسقل اهللا إكَّؿا طؾك الـاس ات 

، إذا لؿ يؽـ ققل بعضفؿ لبعض مخالًػا، فنن اختؾػ ملسو هيلع هللا ىلصصحقحفا مـ سؼقؿفا، ثؿ بعد ذلؽ ققل أصحاب رسقل اهللا 

، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصأخذ بف، فنذا لؿ يلِت طـ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصكظر يف الؽتاب، فلي ققلفؿ كان أشبف بالؽتاب ُأِخَذ بف، وبؼقل رسقل اهللا 

وُتِرَك ما أحدث  ،ُكظَِر يف ققل التابعقـ: فلي ققلفؿ كان أشبف بالؽتاب والسـة ُأخذ بف ملسو هيلع هللا ىلص طـ أحد مـ أصحاب الـبل

 «.الـاس بعدهؿ

ا طؾك َمـ َتَعؾَّؼ بلثر لؿجاهد يف مسللة الرؤية:  (119)ص "الرد طؾك الجفؿقة"وقال الدارمل يف  فؽقػ ألزمتؿ »ردًّ

باع الؿشتبف مـ آثار مجاهد وحده، وتركتؿ وأصحابف، وكظراء  ملسو هيلع هللا ىلصالصحقح الؿـصقص مـ آثار رسقل اهللا  أكػسؽؿ ات 

مجاهد مـ التابعقـ، إٓ مـ ريبة وشذوذ طـ الحؼ، إن الذي يريد الشذوذ طـ الحؼ يتبع الشاذ مـ ققل العؾؿاء، 

ن ويتعؾؼ بزٓهتؿ، والذي يمم الحؼ يف كػسف يتبع الؿشفقر مـ ققل جؿاطتفؿ، ويـؼؾب مع جؿفقرهؿ: ففؿا آيتان بقـتا

 «.ُيستدل هبؿا طؾك اتباع الرجؾ وطؾك ابتداطف

    يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ تعالك: طـد ققلف (11/348) "تػسقره"وقال الؼرصبل يف 

ما يتبعقن فقف مـ أفعالفؿ  ڻىب  يبوبقَّـ تعالك بؼقلف: : »[200]التقبة:      پ پ پ ڀ ڀ ىب

 «.رضل اهللا طـفؿ صقمقـوأققالفؿ، ٓ فقؿا صدر طـفؿ مـ الفػقات والزٓت، إذ لؿ يؽقكقا مع



ـُ َكُؼقُل لَ  ـْ  اْذُكْر َلـَا :-عِ اْلَؿْسَلَلِة بِـَاًء َطَؾك َهِذِه اْلَقَقائِ  َوَقْد َأْوَرَد اْلِخاَلَف فِل-ُف َولَِفَذا: َكْح
مِ

َؾِػ َما َيْشَفُد بَِلنَّ َهِذِه ا  .ةٌ ْسَلَلَة َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقَّ ْلؿَ ُكُتِب السَّ

ـَ ًضا َأيْ مِـَْؽ ِريُد َوكُ  ؿَّ َأْن ُتَعق 
ـْ َأئِ

ِة َذَكَر أنَّ َمْسَلَلَة الْ َواِحًدا مِ ـَـّ ُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ اْلَجائِِر ِة السُّ

تِل ٌة، بَِشْرِط َأْن َيُؽقَن الـَّ َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقَّ  ـَ اْلُؽُتِب الَّ
َؾِػ قَ ْؼُؾ مِ َرِت اْطتَِؼاَد السَّ  .رَّ

ؾَ  َب اْفَتْح َلـَا ُكتُ    :-هللاَُرِحَؿُفُؿ ا- ِػ الس 
 
َلَؽائِـل ابُ  ِكَتاَب  ،(2)ِكَتاَب الالَّ  قكِ الصَّ

 
 ،(1)ل

 
 
ْسَؿاِطقؾِل الِِح َأيَّ ِكَتاٍب َتْخَتاُرُه مِ ، (2)ِكَتاَب الَبْرَبَفاِري   ،(3)كَِتاَب اإْلِ َؾِػ الصَّ  .ـْ ُكُتِب السَّ

                                                 

 (.ص، وقد تؼدمت ترجؿة الاللؽائل )"شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"هق: كتاب  (2)

، لصاحبف: إسؿاطقؾ بـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ "طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث"هق: كتاب  (1)

 قاطظ الؿػسر.إبراهقؿ بـ طابد بـ طامر، أبل طثؿان الصابقين الـقسابقري، ال

 ُولد: سـة ثالث وسبعقـ وثالث مئة.

ا، وشقخ اإلسالم صدًقا، أبق طثؿان الـصابقين»قال أبق بؽر البقفؼل:   «.حدثـا إمام الؿسؾؿقـ حؼًّ

ما رأيت شقًخا يف معـك أبل طثؿان زهًدا وطؾًؿا، كان يحػظ مـ كؾ فـ ٓ يؼعد بف شلء، وكان يحػظ »وقال الؽتاين: 

 «.كثقرة، وكان مـ حػاظ الحديث التػسقر مـ كتب

َّٓ واطرتف لف: »الذهبلقال   «.ولؼد كان مـ أئؿة إثر، لف ُمَصـٌَّػ يف السـة واطتؼاد السؾػ، ما رآه ُمـِْصٌػ إ

 «.يف الؿحرم تقيف أبق طثؿان سـة تسع وأربعقـ وأربع مئة: »"تاريخف"الحسقـ بـ محؿد الؽتبل يف  وقال

(، 9/734) "تاريخ اإلسالم"(، و28/40) "سقر أطالم الـبالء"(، و9/3طساكر )ٓبـ  "تاريخ دمشؼ"اكظر: 

 "صبؼات الؿػسريـ"(، و407ٓبـ كثقر )ص "صبؼات الشافعقة"(، و4/172لؾسبؽل ) "صبؼات الشافعقة الؽربى"و

 (.36لؾسققصل )ص

ـ العباس، الجرجاين ، لصاحبف: أبل بؽر أحؿد بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ ب"اطتؼاد أهؾ السـة"هق: كتاب  (3)

 اإلسؿاطقؾل الشافعل، صاحب الصحقح، وشقخ الشافعقة.

 ُولد سـة سبع وسبعقـ ومئتقـ.



                                                                                                                                                     

كان القاجب لؾشقخ أبل بؽر أن يصـػ لـػسف ســًا، ويختار ويجتفد: فنكف كان »قال أبق محؿد الحسـ بـ طؾل الحافظ: 

ان يـبغل لف أن يتؼقد بؽتاب محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري: يؼدر طؾقف لؽثرة ما كتب ولغزارة طؾؿف وففؿف وجاللتف، وما ك

 أو كؿا قال.« فنكف كان َأَجؾَّ مـ أن يتبع غقره

 «.مـ جاللة اإلسؿاطقؾل أن طرف قدر صحقح البخاري، وتؼقد بف» الذهبل: قال

رياسة والؿروءة كان أبق بؽر واحد طصره، وشقخ الؿحّدثقـ والػؼفاء، وأجؾَّفؿ يف ال»اهللا الحاكؿ:  وقال أبق طبد

 «.والسخاء، وٓ خالف بقـ طؼالء الػريؼقـ مـ أهؾ العؾؿ فقف

ال»قال ابـ كثقر:  ال الجقَّ حَّ ج وَصـَّػ: فلفاد وأجاد، وأحسـ آكتؼاد  ،الحافظ الؽبقر الرَّ ث وَخرَّ سؿع الؽثقر، وَحدَّ

 «.يرة: فقف فقائد كثقرة، وطؾقم غز"صحقح البخاري"وآطتؼاد، َصـَّػ كتاًبا طؾك 

 مات يف غرة رجب سـة إحدى وسبعقـ وثالث مئة، طـ أربع وتسعقـ سـة.

 "سقر أطالم الـبالء"(، و181-24/182ٓبـ الجقزي ) "الؿـتظؿ"(، و208)ص "تاريخ جرجان"اكظر: 

 (.25/405) "البداية والـفاية"(، و8/353) "تاريخ اإلسالم"(، و26/191)

سـ بـ طؾل بـ خؾػ، أبل محؿد الربهباري، الػؼقف العابد، شقخ الحـابؾة ، لصاحبف: الح"شرح السـة"هق كتاب ( 2)

 بالعراق.

ًٓ بالحؼ، داطقة إلك إثر، ٓ يخاف يف اهللا لقمة ٓئؿ. وكان شديًدا طؾك الؿبتدطة، لف صقت طـد السؾطان  ا كان ققَّ

ًٓ وفروًطا.  وجاللة، وكان طارًفا بالؿذهب أصق

ػة يف وقتف، ومتؼدمفا يف اإلكؽار طؾك أهؾ البدع، والؿبايـة لفؿ بالقد والؾسان، وكان لف شقخ الطائ»قال ابـ أبل يعؾك: 

طـد السؾطان، وَقَدٌم طـد إصحاب، وكان أحد إئؿة العارفقـ والحػاظ لألصقل الؿتؼقـ، والثؼات  صقت

 «.الؿممـقـ

 وتقيف يف رجب سـة تسع وطشريـ وثالث مئة.

العرب يف خرب "(، و7/572) "تاريخ اإلسالم"(، و25/90) "سقر أطالم الـبالء"(، و1/28) "صبؼات الحـابؾة"اكظر: 

 (.25/237) "البداية والـفاية"(، و1/33) "مـ غرب



ـِ اْلَؿدِ  اْفَتِح  ، اْطتَِؼاَد اْب ، اْطتَِؼاَد اْلُبَخاِري  ، اْطتَِؼاَد ُسْػَقاَن الثَّْقِري   
ـْ  اْطتَِؼادٍ  أيَّ يـِل

ِذِه هَ مِ

 
ِ
ِة اْلُؿْعتَ آ ؿَّ

َئِ ْٕ ـِ ا ـَ ْطتَِؼاَداِت اْلَؿـُْؼقَلِة َط ةً  .(2)َبِري ؿَّ
ِء َأئِ َٓ ُـّ َهُم َٓ َجامِقٍَّة، ةٍ َوَلْقُسقا بَِؿَداِخؾَ ، َوَأُضـ  َو

ْذَطاُن بَِػْضؾِِفْؿ َمْقُجقدٌ  ـَ ِطْؾُؿُفْؿ َمْشُفقٌد، َواإْلِ ِذي َؾِػ الَّ ُة السَّ ؿَّ
ِء َأئِ َٓ  .َهُم

 َأنَّ َمْسَلَلَة اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ َمْسَلَلٌة  :َكُؼقُل َلَؽ  َولَِفَذا
ٍّ
ـْ ِكَتاٍب َسَؾِػل

َأْخِرْج َلـَا مِ

 .فِقَّةٌ ِخاَل 

ْقَخ َوِحقًدا َذَكَر أَ  إِنَّ  :الث الُِث اأْلَْمُر  -3 َْحَزاِب اْلَؿْقُجقَدِة َهِذِه َمْسَلَلٌة َحاِدَثٌة، َوَأكََّفا  َمْسَلَلةَ  نَّ الشَّ ْٕ ا

الِِح  َؾِػ الصَّ ـْ َطَؾك َطْفِد السَّ ـَ  ةَ َهِذِه اْلَؿْسَللَ َذَكَر َأنَّ ، وَ -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-َلْؿ َتُؽ فِقَفا اْجتَِفاٌد َبْق

 .َفاَأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: َولَِفَذا َأْوَرَد اْلِخاَلَف فِق

ـُ َأْيًض  َؾِػ  بَِلْن َيْؼَرأَ  فُ ا ُكَطالِبُ َفـَْح ـْ ُكُتِب السَّ
ـِ اْلِحْزبِقَّ  َأنَّ اْلِحْزبِقََّة َهِذهِ  َلـَا مِ ُوَلك َتْخَتؾُِػ َط ْٕ ِة ا

َر مِـَْفا اْلؼُ  تِل َحذَّ ُة، وَحذَّ الَّ ـَُّة الـََّبِقيَّ َرْت مِـَْفا السُّ الُِح ْرآُن، َوَحذَّ َؾُػ الصَّ ـْ  :َر مِـَْفا السَّ
َحتَّك َصاَر مِ

ـَِّة واْلَجَؿاَطةِ  ْجتَِؿاُع َوَكْبُذ اْلُػْرقَ  :ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ِ
 .ةِ آ

نَ َفَفِذِه اْلػُ  ْٔ تِل َحَصَؾِت ا ـَ اْلُعُصقِر، ، َتَؿعِ اْلُؿجْ  فِل َوَتْحُصُؾ ، ْرَقُة الَّ
َٓ َيْخُؾق مِـَْفا َطْصٌر مِ َو

ُق  ـَ َطْصٍر وَطْصٍر، َوَكُؼقُل فِقَفا َكْقَػ ُكَػر  ـَ ُفْرَقٍة وُفْرَقٍة، وَبْق  إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة َحاِدَثٌة؟! :َبْق

ْقِخ َوِحقٍد،  ـَ الش  ـُ ُكرِيُد ِم َؾِػ،َفـَْح ـْ ِخاَلِل ُكُتِب الس  ـَ اأْلَ و وِم ْرِطق ةِ ِم ـَ  :ِدل ِة الش  الت ْػرِيَؼ َبْق

ِة َواْلِحْزبِق ِة اْلَؼِديَؿةِ   .اْلِحْزبِق ـِة اْلَعْصرِي 

                                                 

َب 2/270) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"وقد كؼؾ هذه آطتؼادات الاللؽائل يف  (2) سقاق ما ُروي مـ : »لفا (، وبقَّ

 ثؿ ذكرها بلساكقده.«. اد أهؾ السـة، والتؿسؽ هبا، والقصقة بحػظفا، قرًكا بعد قرنالؿلثقر طـ السؾػ يف جؿؾ اطتؼ

 



ـْ َأْشَقاَء فِل اْلَخَقالِ  ـَُّة َط ـْ ُهـَاَك ِحْزبِقٌَّة َقِديَؿٌة َأْصاًل، َوَكَفك اْلُؼْرآُن، َوَكَفِت السُّ َٓ َواقَِع  َأْو َلْؿ َتُؽ

 َلَفا؟!

 قَ وَ 
ُّ
َر الـَّبِل ـْ َأْدَكك  ملسو هيلع هللا ىلص ْد َحذَّ

ـَ ُصَقِر مِ
ْختاَِلِف َواْلَعَصبِقَِّة، ِحقـََؿا َقاَل َرُجٌؾ مِ

ِ
ِق َوآ التََّػرُّ

ـَ  َْكَصارِ  :اْلُؿَفاِجِري ْٕ ـَ ا
! َوَقاَل َرُجٌؾ مِ ـَ   :َيا َلْؾُؿَفاِجِري

ُّ
َما َباُل َدْطَقى » :ملسو هيلع هللا ىلصَيا َلأْلَْكَصاِر! َفَؼاَل الـَّبِل

َْكَصارِ  (2)، َكَسعَ هللاَِيا َرُسقَل ا :َقاُلقا .«ِة؟!اِهِؾق  اْلَج  ْٕ ـَ ا
ـَ َرُجاًل مِ ـَ اْلُؿَفاِجِري

 :َفَؼاَل . َرُجٌؾ مِ

َفا »  .(2)«ةٌ ُمـْتِـَ َدُطقَها: َفنِك 

َحاَبةَ َهَذا َمَع َأنَّ  َٓ َتػَ وَ ِحْزًبا َواِحًدا،  اُكقاكَ  ڤ الصَّ ـْ َبْقـَُفُؿ اْختاَِلٌف َو  َلْؿ َيُؽ
َّ
َـّ الـَّبِل

ٌق، َلؽِ رُّ

ـْ ُوُجقِد َطَصبِقٍَّة، َومِ  ملسو هيلع هللا ىلص
ـْ ُوُجقِد ِحْزبِقَّاٍت، َومِ

َر مِ  .ةٍ ُجقِد َجاِهؾِقَّ ـْ وُ َحذَّ

ْقُخ َوِحقٌد َيْسَتطِقُع َأْن  ـَ َفَفِؾ الشَّ ـَ  ُيَبق   َطـْفُ َلـَا اْلَػْرَق َبْق
 
َْحَزاِب  آْختاَِلِف الَؿـِْفل ْٕ ـَ ا وَبْق

َن؟ وَ اْلَؿقْ  ْٔ ـَ ُجقَدِة ا ْجتَِؿاِع َوالتَّْحِذيرِ  َؾ َأْص ُيَبق 
ِ
ْختاَِلِف مِ  آ

ِ
ْجتَِؿاَع  .ـَ اْلُػْرَقِة َوآ

ِ
ُؼ آ َوَكْقَػ ُكَحؼ 

ْختاَِلَف 
ِ
َق َوآ ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ؟! :َوَكْحَذُر التََّػرُّ َن َمَحؾَّ ِخاَلٍف َبْق ْٔ  إَذا َكاَن َهَذا الَِّذي َيْحُصُؾ ا

َْحَزاُب فَ  ْٕ  ا
َ
َْحَزاُب الَجائَِزةُ َؿا ِهل ْٕ  ا

َ
ِسـقََّؿا َوَأكَّـُف َقـْد َذَكـَر َأنَّ الَؿْحـُذوَرُة ، َوَما ِهل َٓ اْلَؿْؿـُقَطـُة؟ 

َْحَزاَب مِـَْفا َما ُذكَِر بِاْلَؿْدِح،  ْٕ م  ا َر بِالذَّ
 .َومِـَْفا َما ُذكِ

                                                 

هق بسقـ مخػػة مفؿؾة، أي: ضرب دبره وطجقزتف، بقد أو » (:16/138) "شرحف طؾك مسؾؿ"قال الـقوي يف ( 2)

 «.رجؾ أو سقػ وغقره

واكظر أيًضا: «. ب الدبر بالقد، أو بالرجؾرْ والؿشفقر فقف: أكف َض » (:8/649) "الػتح"وقال الحافظ ابـ حجر يف 

 (.8/309) "لسان العرب"

 ڤ.( مـ حديث جابر بـ طبداهللا 1584(، ومسؾؿ )4907، 4905، 3528أخرجف البخاري )( 1)



َْحَزاَب  ۵هللاُ َفَفِؾ ا ْٕ اَها فِ مَ  -بِاْلَجْؿعِ - َذَكَر ا َمَدَح  -َتَباَرَك َوَتَعاَلك- َأكَّفُ ل اْلُؼْرآِن؟! َأْم اِدًحا إيَّ

 اْلُؿْػؾُِحقَن؟هللاِ ُهَق ِحْزُب اوَ  َواِحًدا، ِحْزًبا

ا َهْؾ   ُهـَاَك َأْحَزاٌب َمْؿُدوَحٌة، بِاْلَجْؿِع َهَؽَذا؟ َحؼًّ

ـْ َهِذهِ  َوُكـَاقُِشُف بِالتَّْػِصقِؾ،َذا اْلَؽاَلُم َسَقَف َكُعقُد هَ وَ 
َمةٌ  َلؽِ ـْ  ُكَطالُِبُف فِقَفا بِاإِلَجاَبةِ َفَؼْط  ُمَؼد  َط

َْسئَِؾةِ  ْٕ  .َهِذِه ا

ْقُخ َوِحقٌد  َذَكرَ : عُ ابِ الر   رُ مْ اأْلَ  -4 يُؿْؼَراصِقََّة َح الشَّ َتْحَت َباِب بَِفا اْلَعْؿَؾ ، َوَأنَّ َرامٌ َأنَّ الد 

ْضطِ 
ِ
يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَمَع َذلَِؽ َقاَل  َرَف َفَؼِد اْطتَ  :َجائِزٌ  َرارِ آ ْضطَِراِر  :بَِتْحِريِؿ الد 

ِ
إِنَّ اْلَعْؿَؾ بَِفا َتْحَت آ

 .َواْلَحاَجِة َيُؽقُن َجائًِزا

ـُ ُكِري َة َطَؾك ُد َأْيًضا َأْن يُ َفـَْح َِدلَّ ْٕ َم َلـَا ا ْضطَِراهللاُ ا َأْكَزَل ااْلُحْؽِؿ بَِغْقِر مَ َجَقاِز َؼد 
ِ
 .رِ َحاَل آ

  لَِؿاَذا َلْؿ َيْحُؽؿِ وَ 
ُّ
َة َطَؾْقِف، ِحقـََؿا  َوَلْؿ ُيَقافِْؼ ، هللاُبَِغْقِر َما َأْكَزَل ا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِـل َطَؾك َما َطَرَضُف َأْهُؾ َمؽَّ

ْؽـَاَك  :َطَرُضقا َطَؾْقفِ    ،(2)...َلْق ُكـَْت ُتِريُد ُمْؾًؽا َمؾَّ
ُّ
َيْحُؽْؿ بِِف وَ  اْلُؿْؾَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعالََم َلْؿ َيْلُخِذ الـَّبِل

ِج، ْساَلِم؟ُثؿَّ َبْعَد  بِالتَّدرُّ  !َذلَِؽ َيْحُؽُؿ بِاإْلِ

ُخقُل فِل َأْبَقابِ  َفاْلَعْؿُؾ  يُؿْؼَراصِقَِّة، َوالدُّ  اْلُحْؽُؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل افا بِالد 
َ
تِل ِهل  هللاُالَّ

َ
تِل ِهل ، َوالَّ

ْعِب َكْػَس تَ  ْضطَِراِر أَ ْؾ َيا ُتَرى َيْدُخُؾ َتْحَت َح بـَْػِسِف، َهـ فُ ْشِريُع ُحْؽِؿ الشَّ
ِ
؟! ومَ د  آ َٓ  ْم 

َ
ا ِهل

                                                 

ٕبل  "دٓئؾ الـبقة"(، و195، 2/193ٓبـ هشام ) "السقرة"(، و106، 297ٓبـ إسحاق )ص "السقرة"اكظر:  (2)

(، 218-4/217) "البداية والـفاية"(، و146-38/143ٓبـ طساكر ) "تاريخ دمشؼ"(، و134-133كعقؿ )ص

 بتحؼقؼ إلباين(. -226)ص "فؼف السقرة"(، و128-21/125ٓبـ كثقر ) "التػسقر"و



ْض َض 
ِ
ـُ  ؟طَِراِر ِطـَْد َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ َقابُِط آ ق

ْرِطقَّ  َيْحُصُؾ َوَهِؾ التَّْؿؽِ ـِة، َأْم بِِؿـَْفاِج بِاْلُؿَخاَلَػِة الشَّ

بُ  ِة؟الـُـّ  !قَّ

ـُ ُكَطالُِبُف بَِبَقاِن َهَذا  .َفـَْح

ْقُخ َوِحق :اأْلَْمُر الَخاِمُس  -5 ْقِخ  َأْتَباعُ  :ؿْ َوهُ  َذَكَر َأنَّ ُهـَاَك َصائَِػًة،ٌد َقْد الشَّ ـِ َهاِدي  الشَّ َربِقِع ْب

! وَ 
 
ـْ ُهْؿ َطَؾك َضْربِفِ ُهَق َوَغْقرُ  َصارَ اْلَؿْدَخؾِل َن َيَتَؽؾَُّؿقَن فِل َهَذا اْلَؿْقُضقِع، َوَقْد َأْكَثُروا  ُه مِؿَّ ْٔ ا

ـَ اْلَؽاَلِم فِقفِ 
 .(2)مِ

َن َأْصَبَحْت َوَكـَلنَّ اْلُؿْش  ْٔ َكَحُتقُه فِل َهَذا اْلُؿْجَتَؿِع، ما  إَِلك آِخرِ  ...ُمْشؽَِؾَة )اْلَؿَداِخَؾِة(!  ؽَِؾَة ا

ـِ التَّْبؾِقغِ َيُعِد الـَّاُس اْلَقْقَم َيتَ  َوَلؿْ  َٓ َط ، َو ـَ ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـِ اإْلِ ـِ اْلِجَفاِد، إِكَّ َؽؾَُّؿقَن َط َٓ َط َؿا ، َو

ـِ اْلَؿَداِخَؾةِ َفَؼْط َؽؾَُّؿقَن َيتَ  ـَ َوَما َفجَّ  .َط ِذي ِء، الَّ َٓ َّٓ َهُم فِل اْلُؿْجَتَؿِع،  َأَثاُروَهاَر َهِذِه اْلَؼِضقَّـَة إِ

 !َوَأْوَجُدوا َهَذا اْلُؿْصَطَؾَح 

ـُ ُكَطالُِب  ْقَخ َوِحقًدا: ُخُصقًصا َوَكْح ْكَصاِف، أَ  الشَّ ْكَصاِف فِل الوكَّف َقْد َصاَلَب بِاإْلِ ـِ اإْلِ َؿ َط د  َتَؽؾَّ رَّ

، َوَقاَل 
 
لِقُؾ َما الدَّ  :ـَُؼقُل َلُف َأْيًضافَ ... َوَما إَِلك َذلَِؽ، كَّـَا ُكِريُد َأْن َكْبَحَث اْلَؿْسَلَلَة َبْحًثا ِطْؾِؿقًّا إِ : اْلِعْؾِؿل

ـْ أَ  َطَؾك ُوُجقِد َصاِئَػةٍ 
 مِ

 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ك بِاْلَؿَداِخ ْتَباِع َربِقِع ْب  َؾِة؟ُتَسؿَّ

ـْ كَ  ْؾ هَ 
ـِ ِطـَْدَك َدلِقٌؾ مِ ْقِخ َربِقِع ْب   َأكَّفُ هَ  اَلِم الشَّ

 ؟َصائَِػةٍ َأْو  ،َجَؿاَطةٍ  َزِطقؿُ  اِدي اْلَؿْدَخؾل

قْ َهْؾ َأْخبَ و ـْ َأْتَباِع الشَّ
ـَ َتْزُطؿُ الَّذِ -ِخ َربِقٍع َرَك َأَحٌد مِ  َأكَُّفْؿ َجَؿاَطٌة؟ -َأكَُّفْؿ َمْقُجقُدونَ  ي

                                                 

(، وكذلؽ الؽالم طؿـ 323صوثـاء العؾؿاء طؾقف ) -حػظف اهللا-ستليت ترجؿة العالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل ( 2)

 لؾؼب: مـ أجؾ التـػقر مـ أهؾ السـة.أحدث هذا ا



ـُ َكْعؾُؿ  ،  َجَؿاَطةِ بُِقُجقِد َكْح ـَ ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق التَّْبؾِقِغ، َفَليُّ ُوُجقٍد  َجَؿاَطةِ والتَّْؽِػقِر،  َجَؿاَطةِ واإْلِ

ائَِػِة؟ اْلَجَؿاَطةِ  لَِفِذهِ   َوَهِذِه الطَّ

ْقُخ َربِق ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة: َحتَّك َصاَر بَِفا فِْرَقًة وَجَؿاَطًة َوَهِؾ الشَّ ٌع َلُف ُأُصقٌل ُتَخالُِػ ُأُصقَل َأْهِؾ السُّ

 َوَلُف َأْتَباٌع؟!

لِقِؾ َطَؾك أنَّ َهِذِه َجَؿاَطٌة،  لِقَؾ َطَؾك أنَّ َهِذِه َجَؿاَطٌة، َوإَذا َلْؿ َتْلِت بِالدَّ ـُ ُكِريُد الدَّ ، َصائَِػةٌ َأْو َكْح

ْقُخ َربِقٌع، َوَلُفْؿ َأْتَباٌع،  ُؿَفا الشَّ ْكَصاِف، وَ  ...َوَيَتَزطَّ ل َهَذا؟ َوَأْكَت َقْد َصاَلْبَت بِاإْلِ : َتُؼقُل َفَؿاَذا ُتَسؿ 

َْلَؼاِب إِ  ْٕ َٓ ُكِريُد َتـَاُبًزا بِا ـْ َمَساِئِؾ اْلَقَرِع  ،كَّـَا 
تِل َتْذُكُرَها َأْحَقاكً َوَغْقِر َذلَِؽ مِ ؿَّ َلْقَتَؽ َوَلْقَتَؽ ثُ ، االَّ

ك بَِطائَِػِة اْلَؿَداِخَؾِة، َوَهِذِه الطَّائَِػُة َكْقَت فَ  اْلَتَزْمَت بَِفا، نِكََّؽ َمَع َذلَِؽ َتْزُطُؿ َأنَّ ُهـَاَك َصائَِػًة ُتَسؿَّ

 .َوَكْقَت 

ـُ ُكِريُد َدلِقاًل َطَؾـك أنَّ ُهـَـاَك َجَؿاَطـًة، َوُهـَـاَك َصائَِػـًة، وَ  ـِ َكْح ك بَربِقـِع ْبـ ُهـَـاَك َأْتَباًطـا لَِشـْقٍخ ُيَسـؿَّ

، فـُِريُد َذلَِؽ َوُكَطالُِب 
 
 .بِفِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل

اِدُس  -6 ِء  :َكُؼقُل  :اأْلَْمُر الس  َٓ ـْ َهُم
ـَ َأَحٍد مِ ْقَخ َوِحقًدا فِل َكؾَِؿتِِف َقْد َذَكَر ُمـَاَضَرًة َبْقـَُف َوَبْق إِنَّ الشَّ

 اْلَؿَداِخ 
 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل  .َؾِة َأْتَباِع َربِقِع ْب

، َوَكاَن ُهَق َخاِرَج َهِذِه اْلُؿـَاَضَرِة، ُثؿَّ َبْعَد َذلَِؽ يَ  ـِ ـَ َصائَِػَتْق َُولك َكاَكْت َبْق ْٕ ْبُدو َأكَُّف فِل اْلُؿـَاَضَرِة ا

َْمَر إَِلك ْٕ ا، َفَصاَر َيـِْسُب ا ُش َمْدَخؾِقًّاَكْػِسِف، وَ  ُأْطِجَب بِاْلُؿـَاَضَرِة ِجدًّ
 !َأكَُّف ُيـَاقِ

ِء الَّ  َٓ ، َهُم ـَ َكاَضُروَك،َطَؾك ُكؾٍّ ـْ ُهْؿ؟ وَما اْسؿُ  ِذي  ؟ُفؿَم

ـْ َكاَلمِِفؿ وَهاِت َدلِقاًل َطَؾك َأنَّ َما َذَكْرَتفُ 
 .َطـُْفْؿ، ُهَق مِ



ِء  َٓ ْقِخ َربِقعٍ َأْتَباَع ا-َلَؼْد َزَطْؿَت َأنَّ َهُم ـْ َذلَِؽ َمَثاًل  قَن َقِضقََّة َكْقَت َوَكْقَت،َبـَّ َؿا َيتَ إِكَّ  -لشَّ
َأكَُّفْؿ  :مِ

َماَمةِ  َّٓ بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼدِ  :َقاُلقا فِل اإْلِ َٓ َتُؽقُن إِ َماَمَة  َوَطَؾْقِف: فؼْد َرَدْدَت َطَؾْقِفْؿ بَِلنَّ  .إِنَّ اإْلِ

َماَمَة َقْد َثَبَتْت بِ   .َغْقِر َذلَِؽ اإْلِ

ـَ َتْزُطُؿ َأكَُّفْؿ َأْتَباُع َربِ  ِذي ِء الَّ َٓ ـْ َهُم
ـْ مِ ،َم

 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل َماَمةَ  :َيُؼقُلقنَ  قِع ْب َتْؼَتِصُر  إِنَّ اإْلِ

 َطَؾك َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد؟!

 
ُّ
ـُ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ْقُخ َربِقُع ْب ِفْؿ َلـَا، َأُهَق الشَّ ـْ ُهْؿ َأْتَباُطُف َأْصاًل؟ َسؿ  ـْ َأْتَباِطِف؟ َوَم

؟ َأْم َأَحٌد مِ

لِ  ـْ َباِب التَّـَزُّ
ـْ َهَذا مِ

 .َلؽِ

ْقِخ َربِقٍع:  ـْ َأْتَباِع الشَّ
ـْ َتْزُطُؿ َأكَُّفْؿ مِ َٓ مِؿَّ ْقِخ َربِقٍع، َو ـْ َكاَلِم الشَّ

ـْ َهَذا مِ  َأْن َفنَِذا َلْؿ َيُؽ
َ
َفَبِؼل

 اْفتَِراًء َطَؾْقِفْؿ، َوَأْن َيُؽقَن َهَذا َتَجاُوًزا! َيُؽقَن َهَذا

ـَ َكاَضُروَك َفَؼاُلقا مِْثَؾ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت؟ ِذي  َفَؿـ ُهْؿ َيا ُتَرى الَّ

َد َأْن َيَؼَع اْلَقاِحُد فِل َمْسَلَلٍة، ُيقا :َفَؼْد َكَسْبَت إَِلْقِفْؿ َأكَُّفْؿ َيُؼقُلقنَ  :َوَأْيًضا فُِؼ فِقَفا َأْهَؾ إِنَّ ُمَجرَّ

ْقِخ  َْهَقاِء: َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا ُمَباَشَرًة، َهَؽَذا بِنِْصاَلٍق، وَكَسْبَت َذلَِؽ إَِلك الشَّ ْٕ َربِقٍع َوَمْحُؿقٍد اْلبَِدِع َوا

ادِ   .اْلَحدَّ

ـْ َهذِ 
ْؾ فِل َمْسَلَلٍة مِ ـْ َفَفْؾ َيا ُتَرى َهَذا اْلَؽاَلُم َمْقُجقٌد؟ إِكََّؽ َلْؿ ُتَدل 

ِه اْلَؿَسائِِؾ بَِدلِقٍؾ َواِحٍد مِ

ْقِخ َربِقعٍ َكاَلمِِفْؿ! وَلْؿ َتـُْؼْؾ ِطَباَرًة َواِحَدًة مِ  ْقِخ َربِقعٍ أَ  ـْ ِطَباَراِت الشَّ  َتُدلُّ  -َكَؿا َتْزُطؿُ - ْو َأْتَباِع الشَّ

 َطَؾك َذلَِؽ!



ابِعُ اأْلَْمُر  -7 ْقِخ َربِقٍع َطَؾك َما َتُؼقُل -ُة إِْن َكاَن اْلَؿَداِخؾَ  :َكُؼقُل َلَؽ  :الس  َجِديًرا َأْن  -َأْو َأْتَباُع الشَّ

َر مِـُْفْؿ، َفَفِؾ اْلَؿَداِخَؾُة طِ  ْخَقاُن،ُيَحذَّ ْساَلمِقَُّة، َواْلِجَفاُد،  ـَْدَك َشرٌّ َأِم اإْلِ َوالتَّْبؾِقُغ، َواْلَجَؿاَطُة اإْلِ

قفِقَُّة، َوَغْقُر َذلِ   َؽ؟َوالتَّْؽِػقُر، َوالصُّ

ا َأْن َتُؼقَل  ءِ  :َفنِمَّ َٓ ـْ َهُم
ا َأْن َتُؼقَل  .ُهْؿ َشرٌّ مِ ِء َشرٌّ مِـُْفؿْ  :َوإِمَّ َٓ ا َأْن َتُؼقَل  .َهُم اْلَجِؿقُع  :َوإِمَّ

 .َيَتَساَوى

ـِ  ا :َأْن َتُؼقَل َومِـ الُؿْؿؽِ ْخَقاَن َلْقُسقا َشرًّ
ا َأِو التَّْبؾِقغَ ، إِنَّ اإْلِ ! ُخُصقًصا -ْدِريَٓ كَ - َلْقُسقا َشرًّ

َْشَقاءِ  ْٕ ـْ َهِذِه ا
 .َوأكَُّؽْؿ َقْد َوَضْعُتْؿ َأْيِدَيُؽْؿ فِل َأْيِديِفْؿ َوَتَعاَوْكُتْؿ، َوَغْقُر َذلَِؽ مِ

ـَا َكُؼقُل َلَؽ َأيًّ  ْخَقاِن، َوفِْؽَر التَّْبؾِقِغ، َوفِْؽَر لَِؿ  :ا َكاَن اْلَجَقاُب: َفنِك  اْلِجَفاِد، َلْؿ ُتـَاقِْش فِْؽَر اإْلِ

قفِقَِّة، َوَأْكَت َتِعقُش فِل بِقَئتِ  ـَ َسـًَة؟!َوفِْؽَر التَّْؽِػقِر، َوفِْؽَر الصُّ  ِفْؿ ُمـُْذ َثاَلِثق

َبَؽ َوِصْرَت  ؟ َوَجَؿْعَت ُصالَّ
 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ْقِخ َربِقِع ْب َطاَلَم َأْقَؾَؼ َمْضَجَعَؽ َقِضقَُّة َأْتَباِع الشَّ

ْكَس َتـَْتِؼُؾ هُ  تِل َيْؽُػُر بَِفا اإْلِ ـَ اْلَؿَسائِِؾ الَّ
اُن، َأْو ـَا َوُهـَاَك، َوَكَلنَّ اْلَؿْسَلَلَة َمْسَلَلٌة َمِصقِريٌَّة، َوَكلكََّفا مِ

َب  ًٓ َبِعقًدا ُمبِقـًا، َفاْحَتاَج مِـَْؽ َأْن َتْجَؿَع الطُّالَّ ْكَساُن َضاَل ِء َكْقَػ ُكقاِجُف َهمُ  :َيِضؾُّ بَِفا اإْلِ َٓ

ـِ َهاِدي َأْتَباعَ -اْلَؿَداِخَؾَة  قِخ َربِقِع ْب َأنَّ فِْؽَرُهؿ َبَدَأ َيـَْتِشُر، َوَأنَّ ُرُءوًسا َلُفْؿ َبَدَأْت  ؟ ُخُصقًصا-الشَّ

تِل َذَكْرَتَفا فِل َبْعِض َمَجالِِسَؽ، وَبْعِض لَِؼاَءاتِ  ـْ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت الَّ
َؽ، وَغْقِر َتَتَؽؾَُّؿ، َوَغْقُر َذلَِؽ مِ

 .َذلَِؽ 



رَ َأنَّ َهمُ  َلَتْذُكرُ  َحتَّك إِكََّؽ  ِء َيـَْبِغل َأْن ُيَحذَّ  فِل َكَؿا َذَكْرَت  ْؿ،مِـْفُ  َٓ

َٓ ُيْجَؾُس َمَعُفْؿ، َوَأكَُّفْؿ ُيْفَجُروَن،  :فِل ُمَحاَضَرٍة َلَؽ  )اْلَقاِدي اْلَجِديِد( َر مِـُْفْؿ، َو َأكَُّف َيـَْبِغل َأْن ُكَحذ 

 .إَِلك آِخِرهِ  ...

ا ُسئِْؾَت َطـُْفْؿ  قفِقَُّة َلؿَّ ـَ َيْدُطقَن َبَدِويًّا َوُدُسققِقًّا-َبْقـََؿا الصُّ ِذي ِء ُيِحبُّقَن ا :ُقْؾَت  -الَّ َٓ هللاَ إِنَّ َهُم

ِء ِطـَْدُهْؿ َخْقٌر  َٓ  .َوَكَذا َوَكَذا ...َوَرُسقَلُف! َوَهُم

ـَا َكُؼقُل َلَؽ  ـْ َهِذِه الطَّقاِئِػ لَِؿاَذا َلْؿ  :َفنِك 
ِء مِ َٓ ـْ َغْقِر َهُم ـِ التَّْبؾِقِغ، وَط ْخَقاِن، وَط ـِ اإْلِ َتَتَؽؾَّْؿ َط

َْمُر فِْعاًل َيْحَتاُج إَِلك َوَقَػاٍت؟! ْٕ  إَِذا َكاَن ا

ِء إِ  َٓ ـِ َهاِدي َفَؼْط، َوَلْؿ َتِؼْػ َمَع َهُم قِخ َربِقِع ْب تَِؽ َكاِصًحا، لَِؿاَذا َوَقْػَت َمَع َأْتَباِع الشَّ ُمَّ
ِ
ْن ُكـَْت ٕ

 
 
 ُمَبؾ ًغا؟! ملسو هيلع هللا ىلصَولِِؿـَْفاِج الـَّبِل

ِء اْلَؿَداِخَؾِة  َٓ ،  -َكَؿا َتْزُطؿُ -َفـَتْخِصقُصَؽ لَِفُم د  َٓ َشؽَّ أكَّف ُيَطب ُؼ بَِفَذا الرَّ اْلَؿَثَؾ الَِّذي  َهَذا 

ـْ َيُؼقُل و ، َفَلْكَت (2)«َرَمْتـِل بَِداِئَفا َواْكَسؾَّْت » :َيُؼقُل  ْوَن َطَؾك َصَؾَبِة اْلِعْؾِؿ،  :مِْثُؾَؽ مِؿَّ ِء َيَتَعدَّ َٓ إِنَّ َهُم

، َوَيْػُترونَ  ـَِّة إَلك اْلبِْدَطِة بَِغْقِر َحؼٍّ ـَ السُّ
وَن َطَؾك َمَشايِِخ اْلَعْصِر، َوُيْخِرُجقَن الـَّاَس مِ  َطَؾك َوَيَتَعدَّ

ا ُهَق ُيْسَؿُع  ِديدِ لأِْلَ -الـَّاِس، مِؿَّ ُسقَكُفؿْ  -َسِػ الشَّ ـَ ُتَدر  ِذي ِب اْلِعْؾِؿ الَّ  .فِل اْلُؿْجَتَؿِع، وِطـَْد ُصالَّ

ـَا َكُؼقُل  ـِ هللاِ! ُسْبَحاَن ا :َفنِك  َدِة َط ْكَصاِف، َوَأْهَؾ اْلُؿَباَحَثِة اْلِعْؾِؿقَِّة اْلُؿَتَجر 
إَِذا ُكـُْتْؿ َأْكُتْؿ َأْهَؾ اإْلِ

ـَ الدَّ   لِقُؾ َطَؾك َذلَِؽ؟اْلَفَقى، َفَلْي

                                                 

 .يف تعققرك صاحبؽ بعقب هق فقؽ ضرب يُ مثاًل ( 2)

، (2/475) "جؿفرة إمثال"، و(73)صٕبل طبقد  "إمثال"، والضبل ؿػضؾلؾ (47)ص "أمثال العرب"اكظر: 

 .(3/60) "زهر إكؿ يف إمثال والحؽؿ"، و(2/201) "مجؿع إمثال"و



ْخَقاِن، َْفَؽاَر،  َولَِؿاَذا َلْؿ ُتَحاِرُبقا فِْؽَر اإْلِ ْٕ قفِقَِّة َوَغْقَر َذلَِؽ، لَِؿاَذا َما َحاَرْبُتْؿ َهِذِه ا َوالصُّ

ِء َفَؼْط؟! َٓ  َواْقَتَصَرْت ُمَحاَرَبُتُؽْؿ َطَؾك َهُم

ـُ اأْلَْمُر  -8 تِل  :الث اِم ُُصقُل الَّ ْٕ  ا
َ
ـََّة: َحتَّك َما ِهل ْقِخ َربِقٍع السُّ ْقُخ َربِقٌع، َوَأْتَباُع الشَّ َخاَلَػ فِقَفا الشَّ

ِء َلْقالً َوَكَفاًرا؟ َٓ ـْ َهُم
َر مِ  َكَتَعؾََّؿ، َوُكَحذ 

ِء  :عُ ِس الت ااأْلَْمُر  -9 َٓ ػَ  -فِقَؿا َتْزُطُؿقنَ -إِْن َكاَن َخَطُل َهُم َْسَؿاِء َوالص  ْٕ اِت، َلْقَس َخَطًل فِل ا

ُطقَن  :إَِلك آِخِرِه، َوإِكََّؿا َقْد َتُؼقُلقنَ  ...َوَلْقَس َخَطًل فِل اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ اْلظَّالِِؿ،  ِء ُيَبد  َٓ َهُم

قَن َأْخَطاَء الـَّاِس بَِدًطا، َوَكاَن َيـَْبِغل َأْن َتُؽقَن َأْخَطاًء َفَؼطْ  ، َوُيَسؿُّ  .بَِغْقِر َحؼٍّ

ـْ  :َوُهقَ - ِطـَْدكَ  َلِق اْفَتَرْضـَا ُوُجقَد َهَذا، َفَفْؾ َيا ُتَرى َهَذا اْلَخَطلُ  :َفـَُؼقُل َلَؽ 
ُجِؾ مِ اْكتَِؼاُل الرَّ

ـَ  -َؼْط إَِلك َكْقكِِف ُمْبَتِدًطاَكْقكِِف ُمْخطًِئا فَ 
ْجتَِفاِد الَِّذي َزَطْؿَت، َحتَّك إِنَّ َكثِقًرا مِ

ِ
َٓ َيْدُخُؾ فِل َحد  آ

ُُصقَل -ائِِؾ اْلَؿَس  ْٕ ـةً  -َحتَّك ا َؾ اْجتَِفاِديَّ
َفَؿْسَلَلُة اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ َمْسَلَلٌة  :َصاَرْت َمَسائِ

يُؿْؼَراصِقَِّة َواْلَبرْ  ٌة، َوَمْسَلَلُة اْلُحْؽِؿ بِالد  َْحَزاِب َمْسَلَلٌة اْجتَِفاِديَّ ْٕ َكاِت َمْسَلَلٌة َلَؿااْجتَِفاِديٌَّة، َوَمْسَلَلُة ا

ٌة  ـْ َهِذِه اْلَؿَسائِؾِ  ...اْجتَِفاِديَّ
 .إَِلك َغْقِر َذلَِؽ مِ

ِء َقْدَرُهْؿ،  َٓ َتُؽقُن َهِذهِ أَ  َٓ ًة، َوَكْحَػُظ لَِفُم  اْلَؿْسَلَلُة َأْيًضا َمْسَلَلًة اْجتَِفاِديَّ

ِء ُجْفَدُهْؿ، َأْو َلْقَس ِطـَْدُهؿ ُجْفٌد؟! َٓ  َوَكْحَػُظ لَِفُم

ِء اْلَؿَداِخَؾِة، َوَكَسْبَتُف إَِلْقِفْؿ فِل َكؾَِؿاتَِؽ  :اأْلَمـُْر اْلَعـاِشرُ  -20 َٓ ـْ َهُم َأكَُّفْؿ  :َأنَّ ُكؾَّ َما َذَكْرَتُف َط

يُؿْؼَراصِقََّة،  ُمقَن الد  َْحَزاَب، َوُيَحر  ْٕ ُمقَن ا ِؿ الظَّالِِؿ، َوُيَحر 
ُمقَن اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكِ إَِلك  ...ُيَحر 

ْؿُع وَ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة؟ السَّ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
 مِ
َ
الطَّاَطُة آِخِرِه، َأَلْسَت َتْعَتِؼُد َأْكَت َأنَّ َهِذِه اْلَؿَسائَِؾ ِهل



ُُمقِر  ْٕ ِة ا َٓ ْجتَِؿاُع َوَكْبُذ اْلُػْرَقِة، اْلُحْؽُؿ بَِؿا َأْكَزَل ا-َوإِْن َجاُروا-لُِق
ِ
َكْبُذ اْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما ، وَ ۵هللاُ ، آ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة؟  ...هللاُ َأْكَزَل ا ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ـْ َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ، َأَلْسَت َتْعَتِؼُد َأكََّفا مِ

إَِلك َغْقِر َذلَِؽ مِ

ُؾ َفْرِطقٌَّة ِطـَْدَك؟
 َمَسائِ

َ
 َأْم ِهل

ـْ ُأُصقلِ 
َٓ َيْخَػك َأْصاًل َطَؾك َأْدَكك َصالٍِب  َوَسْقَف َكْلتِقَؽ بَِلنَّ َهِذِه مِ ا  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، مِؿَّ َأْهِؾ السُّ

ِب اْلِعْؾؿِ  ـْ ُصالَّ
 .مِ

َفا، وَ  ـْ َهِذِه اأْلَْجِقَبِة ُكؾِّ ا َخَؾِت اْلَؽِؾَؿُة َط ـِ َفَفِذِه َمَسائُِؾ ُكرِيُد اْلَحِؼقَؼَة اْلَجَقاَب َطـَْفا، َوَلؿ  َط

ـَ َلــَـا أن  َهِذِه اْلَؽِؾَؿَة ُتـَْسُػ َكْسًػااأْلَِدل ِة طَ  ل َهِذِه اْلَؽِؾَؿِة، َتـَبـق 
ْقُخ َوِحقٌد فِ  .َؾك َما َصَرَحُف الش 

ـْ َهِذِه اْلَؿَساِئِؾ، َوَصَرَح هَ  ُجِؾ َفَؼْط َط ِر الرَّ َذا َفَؾْؿ َتْعَتِؿْد َطَؾك َدلِقٍؾ، َوإِكََّؿا اْطَتَؿَدْت َطَؾك َتَصقُّ

َر، وَكَؼَؾُف لِؾـَّاِس َهَؽَذا َكْؼاًل باَِل َدلِقٍؾ َواِحدٍ التَّ   .َصقُّ

ُجُؾ ُمْبَتِدًطا َؾِػ  ؟َفَؾْؿ َيـُْؼْؾ فِل َمْسَلَلِة َمَتك َيُؽقُن الرَّ ـِ السَّ  .َكْؼاًل َواِحًدا َط

َؾِػ  ـِ السَّ ْجَؿاِع َكْؼاًل َواِحًدا َط
 .َلْؿ َيـُْؼْؾ يف َمْسَلَلِة َكْؼِض اإْلِ

َؾِػ َلْؿ يَ  ـِ السَّ َْحَزاِب َكْؼاًل َواِحًدا َط ْٕ  .ـُْؼْؾ فِل َمْسَلَلِة ا

َؾِػ. ـِ السَّ ْضطَِراِر َكْؼـاًل َواِحـًدا َط
ِ
يُؿْؼَراصِقَِّة ِطـَْد آ  َلْؿ َيـُْؼْؾ فِل َمْسَلَلِة اْلَعَؿِؾ بِـالد 

ْم َدلِقاًل َطَؾك َأنَّ اْلَؿَداِخَؾَة َجَؿاَطٌة.  َلْؿ ُيَؼد 

ـَ َكاَضُروُه َوَقاُلقا َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت َأكََّفا َكؾَِؿاُتُفْؿ فِْعاًل.َلْؿ يُ  ِذي ْم َدلِقاًل َطَؾك َأنَّ الَّ  َؼد 

ْساَلمِقَِّة، َوَغْقِر َذلَِؽ  ْخَقاِن، َوالتَّْبؾِقِغ، َواْلَجَؿاَطِة اإْلِ د  َطَؾك اإْلِ ْقُخ َوِحقٌد بِالرَّ  إَِذا َكاَن َلْؿ َيُؼِؿ الشَّ

ِة.َكاِص   ًحا لأِْلُمَّ



 
 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل تِل َخاَلَػ فِقَفا َأْتَباُع َربِقِع ْب ُُصقَل الَّ ْٕ ْقُخ َوِحقٌد ا ـِ الشَّ َأْهَؾ  -َزَطؿَ -َلْؿ ُيَبق 

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة.  السُّ

َر فِ  ـَِّة واْلَجَؿاَطِة اْلُؿَؼرَّ ـِ َهاِدي  ًبا إَِلكل ُكُتبِِفْؿ، َمـُْسقَجَعَؾ َكاَلَم َأْهِؾ السُّ ْقِخ َربِقِع ْب الشَّ

ـْ َباِب التَّْؾبِقِس َطَؾك الـَّاِس.
 َواْلَؿَداِخَؾِة، َوَهَذا مِ

 
 اْلَؿْدَخؾِل

ـَا َكُؼقُل َلفُ  :َأْيًضا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة الَِّذي َأْوَضْحَتُف فِل َكؾَِؿتَِؽ  :َكْختُِؿ َذلَِؽ بَِلك  ـَ َمـَْفُج َأْهِؾ السُّ َأْي

ـِة؟ َباُب ُيِريُدونَ  لأِْلُمَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ َمْعِرَفَة َمـَْفِج أَ  الشَّ  َمْسَلَلِة اْلُخُروِج،  فِل ْهِؾ السُّ

َيِة اْلَؿْرَأِة، َوَمْسَلَلِة التََّعاُمِؾ َمعَ  َٓ َْحَزاِب، َوَمْسَلَلِة اْلَبْرَلَؿاَكاِت، َوَمْسَلَلِة ِو ْٕ َهْ  َوَمْسَلَلِة ا ْٕ َقاِء، َأْهِؾ ا

 هللاُ.َوَمْسَلَلِة اْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا

ِة بَِفا: لِ  ُمَّ ْٕ َْشَقاِء، وَتْعِريِػ ا ْٕ َٓ َيْعِرُفقَن َهَذا، َهالَّ َكؾَّْػَت َكْػَسَؽ بَِؿْعِرَفِة َهِذِه ا َباُب  َتُؽقَن الشَّ

ــِة.  َكاِصًحا لأِْلُمَّ

ـَ َيْسَؿُعقَكَؽ  ِذي َن الَّ ْٔ َباُب ا َؾ ِخاَلفِقًَّة! الشَّ
َّٓ أنَّ َهِذِه اْلَؿَسائَِؾ َصاَرْت َمَسائِ ، َما َطَرُفقا إِ

، َوَكالطَّاَلِق َثاَلًثا  ـِ ْكَبَتْق ُزوِل َطَؾك الرُّ ، َكَفِذِه اْلَؿَسائِِؾ -َيَؼُع َثاَلًثا َأْم َواِحَدةً -َواْلَؿْسَلَلُة َواِسَعٌة َكالـُـّ

ـْ َهِذِه الـَّقاِحل، َوَلْؿ ُتؼَ 
َؾَبةِ مِ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة لِؾطَّ ْر َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ  .ر 

ـَ  :َأْيًضا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة  :َكْختُِؿ َقائِِؾق َأَلْسُتْؿ َأْكُتْؿ َقْد َوَقْعُتْؿ يف َأْخَطاٍء َطِديَدٍة، فِل ُمَخاَلَػِة َأْهِؾ السُّ

قَفا بَِدًطا َْحَداِث؟ َأْكَت ٓ ُتَسؿ  ْٕ ـَ ُكْصُحَؽ فِل َهِذِه ا َفا َأْخَطاًء، َأْي َْخَطاِء؟ لِْؾَؿَشايِ  ، َسؿ  ْٕ ِخ فِل َهِذِه ا

 ًٓ ـَ ُكْصُحَؽ لِـَْػِسَؽ َأوَّ َكََّؽ مِْثُؾُفؿْ -َأْي
ِ
َْكُػِسُؽْؿ فِل َهَذا؟ -ٕ

ِ
ـَ الـُّْصُح ٕ ِء اْلَؿَشاِيِخ؟ َأْي َٓ  َولَِفُم



َْخَطاِء َطاَل  ْٕ ـْ َهِذِه ا َكََّفا َوَقَعْت َطاَلكَِقًة! َأْكَت َقْد َتُؼقُل َهالَّ َتَؽؾَّْؿَت َط
ِ
َأَكا ُأَكؾ ُؿ اْلَؿَشايَِخ  :كَِقًة: ٕ

 َبْقـََؽ َوَبْقـَُفْؿ؟!
 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ْؿ َأْتَباَع َربِقِع ْب  َبْقـِل َوَبْقـَُفْؿ: َفَعاَلَم َلْؿ ُتَؽؾ 

 .َهِذِه َأْخَطاٌء َشاِئَعةٌ  :َفنِْن ُقْؾَت 

ـْ َهِذِه  :َأْيًضا َكُؼقُل  اِئَعِة، َوُتَبق  َْخَطاِء الشَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا ْؿ َط َعٌة، َفَعاَلَم َلْؿ َتَتـَؽؾَّ
َوَهِذِه َأْخَطاٌء َشائِ

ِة؟ َْخَطاَء لأِْلُمَّ ْٕ  ا

َمِة اْلُؿْخَتِص  تِل َصَرْحُتَفا َطَؾْقَؽ فِل َهِذِه اْلُؿَؼد  ُْصُروَحاِت، الَّ ْٕ َرِة، َكِػقَؾٌة بَِلْن َصْبًعا ُكؾُّ َهِذِه ا

ْؾَت بَِفا ُهـَا وُهـَاَك َكْسًػا تِل َتـَؼَّ ـَ اْلَؽؾَِؿاِت، الَّ
 .َتـِْسَػ َهِذِه اْلَؽؾَِؿَة َوَغْقَرَها مِ

ـْ َكْسَلُل ا
ْكَصاَف الَِّذي َدَطْقَت إَِلْقِف، َوَكْسَلُل ا -ُسْبَحاَكف َوَتَعاَلك- هللاََلؽِ َؼ اإْلِ ف ُسْبَحاكَ -هللاَ َأْن ُتَحؼ 

ـِ اْلَحؼ  ُمِريًدا َلفُ  -َوَتَعاَلك َؾ َتْحِؼقًؼا ِطْؾِؿقًّا فِْعاًل، َوَأْن َتُؽقَن َباِحًثا َط
َؼ َهِذِه اْلَؿَسائِ  .َأْن ُتَحؼ 

دِّ َبْعَد َذلَِؽ، َوا َمِة، َوإَِلك الر   .َتَعاَلك َأْطَؾؿُ هللاُ َوَأْكَتِػل بَفِذِه اْلُؿَؼدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِْفق  دٌ َتم

 

تِل َسَلْجعَ  دَّ َطَؾك َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة الَّ ـَ ُأُصقٍل  َصاَف ُؾ الرَّ ـَ َطِديَدٍة  ِضْؿ ْقُخ َوِحقٌد فِل َأَماِك بَِفا الشَّ

ُُصقَل: َحتَّك َيُؽقَن اْلَؽاَلُم َكاَلًما ِطْؾِؿقًّا ُمـَْضبًِطا، َوَحتَّك َكْعَؾَؿ ُطؿْ  ْٕ ُؾ َهِذِه ا ٍة، ُثؿَّ ُأَفص  َؼ َما فِل َطامَّ

ـْ ُمَغاَلَطاٍت.َهذِ 
 ِه اْلَؽؾَِؿِة مِ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ ق ـَ ُمبَ  َأْن َتُؽقَن َهِذِه اْلَؽؾَِؿةُ َوُكـَّا َكَتَؿـَّك  َٓ فُ ُمَدافَِعًة َطـْ وَ  ًة لَِؿـَْفِج َأْهِؾ السُّ  ُمَحاِرَبةً  ، 

 .فُ لَ 

ًل:فَ   َلُققُل َأو 

َؾِػ، َوالِذِه اْلَؽِؾَؿُة َدل ْت َطَؾك اْلَجْفِؾ بَِؿـْ هَ  ْطِحق ِة فِل َطْرِض َمَسائِؾِ َفِج الس   َذا َيَتَؿث ُؾ يفوهَ ، فِ س 

ِة َقَضاَيا  :ِطد 

امِ  َقِضقَِّة اْلُخُروِج  -2  .ِخاَلًفا فِقَفا َزَطَؿ َأنَّ َوَقْد ، َطَؾك الُحؽَّ

َْحَزاِب، َوَقْد  -1 ْٕ  .ِخاَلًفا فِقَفا َزَطَؿ َأنَّ َقِضقَِّة ا

3-  
ِ
 .ِخاَلًفا فِقَفا َزَطَؿ َأنَّ َوَقْد ، والَبْرَلَؿاَكاِت  ْكتَِخاَباِت َقِضقَِّة آ

َؾِػ  هِ ِققزِ ؿْ َطَدِم تَ  -4 ـَ َمـَْفِج السَّ ُْخَرى َبْق ْٕ ـِ اْلَخقَ َكاَلمِِف  فِل َواْلِػَرِق ا اِرِج َواْلُؿْرِجَئِة َط

 .اْلِخاَلِف فِل َذلَِؽ  عَ َمَقاِض  هِ َتْحِريرِ َطَدِم وَ  ،ِهؿَوَغْقرِ 

َْخَطاءِ  َبْعَض  ِذْكِرهِ  -5 ْٕ ِت َوا َّٓ ـَّةِ  الزَّ تِل ُيَعاَرُض  فِ ، َوَجْعؾِ لَبَعِض َأْهِؾ السُّ ُبَفاِت الَّ ـَ الشُّ
َذلَِؽ مِ

ُف َسـَُعقُد إَِلك ُمـَاَقَشتِِف. ، ... َوَهَذا ُكؾُّ  بَِفا اْلَحؼُّ



ـَِّة فِل َمْس  بَِؿـَْفِج  تِفِ َطــَدِم َمْعِرفَ  -6 َماَمةِ َلَلِة َأْهِؾ السُّ َماِم، َكاِسـًبا َذلَِؽ إَِلك  ،اإْلِ وُصـُرِق َتَقل ل اإْلِ

.
 
ـِ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ْقِخ َربِقِع ْب  َأْتَباِع الـشَّ

ْطِحق ُة فِل َطْرِض َمَسائِِؾفِ »: َفُؽؾُّ َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ َتْتَبُع َأْصاًل، وُهقَ  َؾِػ َوالس   «.اْلَجْفُؾ بَؿـَْفِج الس 

ـْ َذلَِؽ، َواأْلَِدل ُة َطَؾك َذلَِؽ َكْبَدُأ بَِفا ْت َط  :َهِذِه اْلَؽِؾَؿُة كؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



امِ  ذم احلُؽ  ُل: قمِضق ُة اخلُُروِج عم مو  ْٕ دُّ ا  الر 

ِل: مو  ْٕ مْصِل ا ْٕ  ِضْؿنم ا

ائِؾِهِ  ْرِض ممسم ْطِحق ُة يِف عم ؾمِف والس  ِج الس  ـْفم  اجلمْفُل بِؿم

 
ْختَِصاَر  َحاِوُل ـُ َس وَ 

ِ
د  آ ْستَِطاَطِة:فِل الرَّ

ِ
َكَّ  َقْدَر آ

ِ
ْؿـَا ـَا ٕ ُمـُْذ  :َٓ َأُققُل - َهَذا اْلَؿْقُضقعَ فِل َتَؽؾَّ

ِع َهِذِه  َٓ ـْ  ،«َرِة اْلِؿْصِريَّةِ الثَّقْ »اْكِد ْؿـَا فِقِف بَِػْضِؾ ا َوَلؽِ َراَءتِـَا لُِؽُتِب السَّ  -۵هللاِ َتَؽؾَّ
َؾِػ، ُمـُْذ قِ

َنَّ َهِذهِ  َوَسِؿَع َذلَِؽ مِـَّا اْلَؼاِصل
ِ
اكِل: ٕ تِل َطَؾْقَفا  ُصقَل إُ  َوالدَّ ْرَكاَها  َأْهُؾ الَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َقْد َقرَّ السُّ

َؾِػ َكثِقًرا فِ  بِـَاَطَؾْقـَا وَ  َجِديَدةً  َلْقَسْت  : فَفِذِه اْلَؿَسائُِؾ اْلَحْؿدُ  هللاِو ل َشْرِحـَا لُِؽُتِب السَّ  .َٓ َطَؾك ُصالَّ

ْرَكا َكثِقًرافَ  :ِة لَِؿْسَلَلِة اْلُخُروِج بِالـِّْسبَ وَ  َٓ َيُجقُز اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِرِ  َؼْد َقرَّ ، َأكَُّف 

ةِ ُمْجَؿٌع َطؾَ  َمْسَلَلةً  َأنَّ َهِذهِ و ُمَّ ْٕ َكةٌ مُ ، َوَهِذِه اْلَعِؼقَدُة ْقَفا ِطـَْد َسَؾِػ ا ْطتَِؼادِ  َدوَّ
ِ
ـَِّة، و فِل ُكؾ  ُكُتِب آ السُّ

 َٓ ُـّ كَ  َو ـْ ُكُتبِِفْؿ: َفَسْقَف َكِجُد  َفنَِذا َرَجْعـَا إَِلك: َأَحًدا َيْجَفُؾ َذلَِؽ  ُظ
َؾِػ َوَفَتْحـَا َأيَّ كَِتاٍب مِ ُكُتِب السَّ

ْجَؿاُع فِل َذلَِؽ، َوُكؼِ  ًرا، َفَؼْد ُكِؼَؾ اإْلِ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوَأنَّ َهَذا ُمَؼرَّ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
َؾ َأْيًضا َأنَّ َهَذا مِ

الِؿ اْلَجائِِر ُهَق َمـَْفُج اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلةِ   .اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّ

ـْ ُأُصقلِِفُؿ اْلَخْؿَسِة اْلَؿْعرُ  َقْد َجَعَؾ اْلُؿْعَتِزَلُة َذلَِؽ وَ 
َْمُر بِاْلَؿْعُروِف، » :وَفِة، َوُهقَ َأْصاًل مِ ْٕ ا

ـِ اْلُؿـَْؽرِ   َط
ُ
 .«َوالـَّْفل



َْصَؾ  ْٕ َْمِر  -َوُهَق اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِرِ -َفَؼْد َجَعُؾقا َهَذا ا ْٕ َتْحَت َطَباَءِة ا

ـِ اْلُؿـَْؽِر، َوُهَق َما َكْسَؿعُ  ـَ َيُؼقُلقنَ بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفِل َط ِذي ِء الَّ َٓ ـْ َهُم
َن مِ ْٔ إِنَّ َهَذا مِـ َباِب  :ُف ا

ـِ اْلُؿـَْؽرِ  َْمِر بِاْلَؿْعُروِف، َوالـَّْفِل َط ْٕ  .(2)ا

ـَّةِ  ـَِّة، ِحقـََؿا َيُؼقُل َأْهُؾ السُّ َٓ َأُققُل َغْقُر َواِحٍد، َبْؾ ُكؾُّ ُكُتِب السُّ ْجَؿاَع 
َرى، كَ وَ  :َوَقْد َكَؼَؾ َهَذا اإْلِ

ْجَؿاُع َطَؾك َكَذا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َواإْلِ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوَمْذَهُب َأْهِؾ السُّ ِف بَِفَذا  .َوَيَرى َأْهُؾ السُّ َوَرَدْت ُكؾ 

ـَّةِ   .ُكُتُب السُّ

ـَّةِ وَ  ـْ َأْهِؾ السُّ ْجَؿاِع، َأْو َحَصَؾ الـَّْؼُؾ َط
َواْلَجَؿاَطِة َقاصَِبًة: َفنِنَّ َهَذا  َسَقاٌء َحَصَؾ التَّْصِريُح بِاإْلِ

َّٓ اْلَخَقاِرُج َواْلُؿْعَتِزَلةُ  َٓ ُيَخالُِػ فِل َذلَِؽ إِ ِسقََّؿا إَِذا َطَرْفـَا أكَُّف  َٓ ْجَؿاِع،   .َيُدلُّ َطَؾك اإْلِ

ْجَؿاِع َكثِقًرا فِل ُكُتِب َأهْ  ْد َفؼَ َوَمَع َذلَِؽ  ـ ِة َواْلَجَؿاَطِة، َوِمـ َذلَِؽ َوَرَد الت ْصرِيُح بِـَْؼِؾ اإْلِ ِؾ السُّ

 :َطَؾك َسبِقِؾ اْلِؿَثالِ 

                                                 

وأصقل الؿعتزلة خؿسة، يسؿقهنا هؿ: » (:13/357) "مجؿقع الػتاوى"م ابـ تقؿقة يف قال شقخ اإلسال( 2)

 «.التقحقد، والعدل، والؿـزلة بقـ الؿـزلتقـ، وإكػاذ القطقد، وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

وإكػاذ وأصقلفؿ خؿسة، يسؿقهنا: التقحقد، والعدل، والؿـزلة بقـ الؿـزلتقـ، » (:387-13/386وقال أيًضا )

القطقد، وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ... وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر يتضؿـ طـدهؿ: جقاز الخروج 

 «.طؾك إئؿة وقتالفؿ بالسقػ

ولفذا كان مـ أصقل أهؾ السـة والجؿاطة: لزوم الجؿاطة، وَتْرك قتال إئؿة، وَتْرك » (:129-28/128وقال أيًضا )

تـة. وأما أهؾ إهقاء كالؿعتزلة: فقرون الؼتال لألئؿة مـ أصقل ديـفؿ، ويجعؾ الؿعتزلة أصقل ديـفؿ الؼتال يف الػ

خؿسة: التقحقد الذي هق سؾب الصػات، والعدل الذي هق التؽذيب بالؼدر، والؿـزلة بقـ الؿـزلتقـ، وإكػاذ القطقد، 

 «.وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر الذي مـف قتال إئؿة



ا اْلخُ » :«َشْرِح َصِحقِح ُمْسِؾؿٍ »فِل  $ َقِويِّ الـ   َقْقُل  َفَحَراٌم بِنِْجَؿاِع  ُروُج َطَؾْقِفْؿ َوِقَتاُلُفؿْ َوَأمَّ

ـَ  ـَ ، اْلُؿْسؾِِؿق  .(2)«َوإِْن َكاُكقا َفَسَؼًة َضالِِؿق

ـْ َوَأَكا أَ  ـْ َبْعِض  ْطَجُب ِم ُف  :َيُؼقُل َم ـَ الـََّقِوي  $إِنَّ َهَذا َلَعؾَّ
افِِعقَِّة! مِ ْجَؿاِع الشَّ  َكْؼٌؾ إِلِ

افِِعقَِّة  َكانَ الـََّقِويُّ َما  هللاِ!ُسْبَحاَن ا :قُل َكؼُ  ـَ إِْجَؿاِع الشَّ ُق بِِف َبْق َػَؼ َطَؾْقِف َأْو َما اتَّ -ِطـَْدُه ِطْؾٌؿ ُيَػر 

ا ُة؟! -فِِعقَّةُ الشَّ ُمَّ ْٕ ـَ َما َأْجَؿَعْت َطَؾْقِف ا  َوَبْق

ِسقََّؿا َوُهَق َيُؼقُل  َٓ ـَ َفَحَراٌم بِنِْجَؿاِع » :َهـَذا َأْمٌر َطِجقٌب،  افِِعقَّـةِ  :َما َقاَل ، «اْلُؿْسؾِِؿق  .بنِْجَؿاِع الشَّ

ـَ َوإِ » :$اَل قَ  َ  .ْن َكاُكقا َفَسَؼًة َضالِِؿق ْٕ َحاِديُث بَِؿْعـَك َما َذَكْرُتُف، َوَأْجَؿَع َأْهُؾ َوَقْد َتَظاَهَرِت ا

َٓ َيـْ  ـَِّة َأكَُّف  ْؾَطاُن بِاْلِػْسِؼ السُّ ا اْلَقْجُف اْلَؿْذُكقُر فِل ُكُتِب اْلِػْؼِف لَِبْعِض َأْصَحابِـَا َأكَُّف  .َعِزُل السُّ َوَأمَّ

ـِ اْلُؿْعَتِزَلِة َأْيًضا: َفَغَؾطٌ   َط
َ
ـْ َقائِؾِِف ُمَخالٌِػ لإِْلِْجَؿاعِ  َيـَْعِزُل، َوُحؽِل

 .(1)«مِ

َٓ َيـْعَ : ْجَؿاُع الثَّاكِلاإْلِ ُهَق َهَذا وَ  ْؾَطاُن بِاْلِػْسِؼ َأكَُّف  َٓ : َفنِكَّ ْؾَطانُ َفَسَؼ السُّ  َمْفَؿا :َيْعـِل. ِزُل السُّ ُف 

 .َيـَْعِزُل بِاْلِػْسِؼ 

د  طَ َكاٍف  $مِـُْف َوَهَذا اْلَؽاَلُم  ِطل َأنَّ َهَذا فِل الرَّ ـْ َيدَّ ُف إِْجَؿاعُ َؾك َم افِِعقَّةِ  اإِلْجَؿاَع َلَعؾَّ  .الشَّ

ـِ اْلَؼاِضل ِطقَ  ـُ ُمَجاِهٍد فِل َهَذا َوقَ » :فُ لَ قْ قَ $ اٍض َوَذَكَر الـ َقِويُّ َط َطك َأُبق َبْؽِر ْب ِد ادَّ

ْجؿَ  َبْقِر، وَأْهِؾ اْلَؿِديـَِة َطَؾك َبـِل ُأَمقََّة، ُفْؿ َهَذا بِِؼَقاِم الْ َوَقْد َردَّ َطَؾْقِف َبْعُض  اَع،اإْلِ ـِ الزُّ ، َواْب ـِ َحَس

َْشَعِث، َوَتَلوَّ  ْٕ ـِ ا اِج َمَع اْب ِل َطَؾك اْلَحجَّ َوَّ ْٕ ْدِر ا ـَ َوالصَّ ـَ التَّابِِعق
َل َهَذا َوبِِؼَقاِم َجَؿاَطٍة َطظِقَؿٍة مِ

                                                 

 (.21/119) "طؾك صحقح مسؾؿالـقوي شرح "( 2)

 (.21/119الؿصدر السابؼ ) (1)

 



َمْ » :اْلَؼائُِؾ َقْقَلفُ  ْٕ َٓ ُكـَازِ َِع ا ِة الْ « َر َأْهَؾفُ َأْن  ؿَّ
ُة اْلُجْؿُفقرِ فِل َأئِ اِج  َأنَّ ِقَقاَمُفؿْ  (2)َعْدِل، َوُحجَّ َطَؾك اْلَحجَّ

ِد اْلِػْسِؼ:لَ  ا َغقَّ  ْقَس بُِؿَجرَّ ْرِع،َبْؾ َلؿَّ ـَ الشَّ
ـَ اْلُؽْػرِ  َر مِ

 .(1)«َوَضاَهَر مِ

ًة َثاكِقَ ْقِف ْحَتاُج إِلَ َسـَ الـَّْؼُؾ َوَهَذا  ـِ  ـَْدَماطِ ، ةً َمرَّ ـِ اْلُحَسْق  بْ  َكْلتِل إَِلك اْلَؽاَلِم َط
ٍّ
 .ڤـِ َطؾِل

ـِ اأْلَْشَعرِيُّ فِل كَِتابِِف  ْؿِع َوالطَّاطَ » :«ِرَسالٍة إَِلك َأْهِؾ الث ْغرِ »َوَقاَل َأُبق اْلَحَس ِة َوَأْجَؿُعقا َطَؾك السَّ

، ـَ ِة اْلُؿْسؾِِؿق ؿَّ
َئِ
ِ
ٕ  

َ
ـْ َولِل ـْ ِرًض َشقْ  َوَطَؾك َأنَّ ُكؾَّ َم ـْ ُأُمقِرِهْؿ َط

ـْ  كًئا مِ
ْت َصاَطُتُف مِ َأْو َغَؾَبٍة، َواْمَتدَّ

َٓ َيْؾَزُم الْ  ْقِػ َبرٍّ َوَفاِجٍر،  ، َوَيُحجَّ َجاَر َأْو َطَدَل : ُخُروُج َطَؾْقِفْؿ بِالسَّ ، َوَطَؾك َأْن َيْغُزوا َمَعُفُؿ اْلَعُدوَّ

َدَقاُت إَِذا َصَؾُبقَهاُع إَِلْقفِ َمَعُفُؿ اْلَبْقَت، َوُتْدفَ  َْطَقادُ ، ُؿ الصَّ ْٕ  .(3)«َوُيَصؾَّك َخْؾَػُفُؿ اْلُجَؿُع َوا

َؾِػ َوَأْصَحاِب اْلَحِديِث »فِل  $لُّ اُبقكِ َوَقاَل الص   َوَيَرى َأْصَحاُب اْلَحِديِث » :«َطِؼقدِة الس 

َؾَقاِت َخْؾَػ  ـَ الصَّ
ـِ َوَغْقَرُهَؿا مِ ا َكاَن َأْو َفاِجًرا، َوَيَرْوَن ِجَفاَد  اْلُجُؿَعَة َواْلِعقَدْي ُكؾ  إَِماٍم ُمْسؾٍِؿ َبرًّ

اَلِح  ْصاَلِح َوالتَّْقفِقِؼ َوالصَّ َطاَء َلُفْؿ بِاإْلِ ، وَبْسِط اْلَؽَػَرِة َمَعُفْؿ َوإِْن َكاُكقا َجَقَرًة َفَجَرًة، َوَيَرْوَن الدُّ

َٓ َيَرْوَن اْلُخرُ  ِطقَِّة، َو ـِ اْلَعْدِل إَِلك اْلَعْدِل فِل الرَّ ْقِػ، َوإِْن َرَأْوا مِـُْفُؿ اْلُعُدوَل َط وَج َطَؾْقِفْؿ بِالسَّ

 .(4)«اْلَجْقِر َواْلَحْقِػ 

                                                 

 يعـل: أهؾ السـة.( 2)

 الؿصدر السابؼ.( 1)

 .(6/147)لؾؼاضل طقاض  "إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ"واكظر أيًضا: 

 (.197-196)ص "رسالة إلك أهؾ الثغر"( 3)

 (.200)ص "طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث"( 4)

 



 .«َوَيَرى َأْصَحاُب اْلَحِديِث » :َيُؼقُل 

ـُ َطْبِد اْلبَ َوَقاَل  ا َقْقُلفُ » :«الت ْؿِفقدِ »فِل  $رِّ اْب َْمرَ » :َوَأمَّ ْٕ َٓ ُكـَاِزَع ا َفاْخَتَؾَػ الـَّاُس  .«َأْهَؾفُ  َوَأْن 

َكَُّفْؿ  :َفَؼاَل َقائُِؾقنَ : فِل َذلَِؽ 
ِ
َٓ ُيـُاَزُطقَن ٕ ِء  َٓ ، َفَفُم ـِ ي ْحَساِن َواْلَػْضِؾ َوالد  َأْهُؾُف َأْهُؾ اْلَعْدِل َواإْلِ

ا َأْهُؾ اْلَجْقِر َواْلِػْسِؼ َوالظُّ  َٓ َتَرى إَِلك َقْقِل ا ْؾِؿ َفَؾْقُسقا َلُف بَِلْهٍؾ،َأْهُؾُف، َوَأمَّ ْبَراِهقؿَ  ۵هللاِ َأ  :ڠ إِلِ

َوإَِلك ُمـَاَزَطِة  .[214: ]البؼرة  رت ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ زت ھ ے ے ۓ ۓ

ةُ الظَّالِِؿ اْلَجائِِر َذَهَبْت َصَقاِئُػ مِ   .(2)«اْلَخَقاِرِج  ـَ اْلُؿْعَتِزَلِة، َوَطامَّ

ـْ َأْهِؾ ال
ـْ َأَحٍد مِ ـَِّة َأنَّ اْلَؿْسَلَلَة ِخاَلفِقٌَّة؟!َهْؾ َذَكَر َشْقًئا َط  سُّ

ةُ َوإَِلك ُمـَاَزَطِة الظَّالِِؿ اْلَجائِِر َذَهَبْت َصَقائُِػ » :اَل قَ  ـَ اْلُؿْعَتِزَلِة، َوَطامَّ
َفَؾْؿ َيْذُكِر  .«اْلَخَقاِرِج  مِ

ةِ  ـِ اْلُؿْعَتِزَلِة، َوَطامَّ َّٓ َط الِِؿ إِ ـْ  اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ اْلظَّ اْلَخَقاِرِج: َفاْكُظْر َيا َشْقُخ َوِحقُد، َقْقَل َم

ـْ ُتِريدُ ُتِريُد َكْش   !َتْؼِريَرهُ  َرُه، َوُمْعَتَؼَد َم

ا َأْهُؾ اْلَحؼ  » :َقاَل $ُثؿ   ـَّةِ -َوَأمَّ ْختَِقارُ  :َفَؼاُلقا -َوُهْؿ َأْهُؾ السُّ
ِ
َماُم : َهَذا ُهَق آ أْن َيُؽقَن اإْلِ

 ًٓ ـَ اْلُخُروِج َطَؾْقفِ َفاِضاًل َطْد
ِة َأْوَلك مِ ؿَّ

َئِ ْٕ ـَ ا
ْبُر َطَؾك َصاَطِة اْلَجائِِر مِ ـْ َفالصَّ  .(1)« ُمْحِسـًا، َفنِْن َلْؿ َيُؽ

ا َأْهُؾ اْلَحؼ  » ـَّةِ -َوَأمَّ َماُم َفاِضاًل  :َفَؼاُلقا -َوُهْؿ َأْهُؾ السُّ ْختَِقاُر َأْن َيُؽقَن اإْلِ
ِ
ـَْد طِ  :َأْي  «َهَذا ُهَق آ

َما ْختَِقاِر َكْخَتاُر اإْلِ
ِ
ـْ » .َم اْلَػاِضَؾ، َأْتَؼك الـَّاسِ آ َحَصَؾ اْضطَِراٌر، َوَحَصَؾ َتَغؾٌُّب،  :َأْي  «َفنِْن َلْؿ َيُؽ

                                                 

 (.256-21/255) "مقسقطة شروح الؿقصل"اكظر أيًضا: و. (179-13/178ٓبـ طبدالرب ) "ؿفقدالت"( 2)

 .( الؿصدر السابؼ1)



َماُم بَِسْقػِ  َْمُر، ِف،َوَتَغؾََّب َهَذا اإْلِ ْٕ ْبُر َطَؾك َصاَطةِ » :َوُهَق َضالٌِؿ َجائِرٌ  َواْسَتَتبَّ َلُف ا ـَ  َفالصَّ
اْلَجائِِر مِ

ـَ اْلُخُروِج َطَؾْقفِ 
ِة َأْوَلك مِ ؿَّ

َئِ ْٕ  .«ا

َد » :«ِشَعاِر َأْصَحاِب اْلَحِديِث »َوَقاَل َأُبق َأْحَؿَد اْلَحاكُِؿ ِفل  ، َسِؿْعُت ُمَحؿَّ
َّ
ـَ إِْسَحاَق الثََّؼِػل ْب

ـَ َسِعقٍد، َقاَل  :َقاَل  ـَّةِ َهَذا َققْ  :َسِؿْعُت َأَبا َرَجاٍء ُقَتْقَبَة ْب ْساَلِم َوالسُّ
ِة اْلَؿْلُخقِذ فِل اإْلِ ؿَّ

َئِ ْٕ َضا  :ُل ا الر 

َْمِرِه هللاِبَِؼَضاِء ا
ِ
ْستِْساَلُم ٕ

ِ
 .«...، َوآ

ُه، َواْلَجَؿاَطُة َمَع ُكؾ  » :إَِلك َأْن َقاَل  اِر، َلَؽ ِجَفاُدُه وَطَؾْقِف َشرُّ َواْلِجَفاُد َمَع ُكؾ  َخؾِقَػٍة ِجَفاُد اْلُؽػَّ

ـِ  اْلُجُؿَعةَ  :َيْعـِل-ـرٍّ وَفاِجٍر بَ  ـْ َأْهِؾ اْلِؼْبَؾِة ُسـٌَّة  -َواْلِعقَدْي
ـْ َماَت مِ اَلُة َطَؾك َم إَِلك َغْقِر « ...َوالصَّ

ا َذَكَرهُ   .َذلَِؽ مِؿَّ

َٓ َكْخُرَج » :إَِلك َأْن َقاَل  ْقِػ َوَأْن  َُمَراِء بِالسَّ ْٕ أُ َوإِْن َجاُروا :َطَؾك ا ْقَػ  ، َوَكَتَبرَّ ـْ َيَرى السَّ ـْ ُكؾ  َم
مِ

ـْ َكانَ  ـًا َم
ـَ َكائِ  .(2)«فِل اْلُؿْسؾِِؿق

َٓ َكْخُرَج »قال:  ْقِػ َوَأْن  َُمَراِء بِالسَّ ْٕ ِة اْلَؿْلُخقِذ  «َوإِْن َجاُروا :َطَؾك ا ؿَّ
َئِ ْٕ َوَقْد َذَكَر َأنَّ َهَذا َقْقُل ا

ـَّةِ  ْساَلِم َوالسُّ
 .فِل اإْلِ

ـِ اْلُخُروِج » :(161)ص «َكْظِؿ اْلُؿَتـَاثِر»اكِلُّ فِل َوَقاَل الَؽت    َط
ُ
ِة، َوالـَّْفل ؿَّ

َْمُر بِالطَّاَطِة لأِْلَئِ ْٕ ا

اهُ  :َطَؾْقِفؿْ   فِل َتْللِقٍػ َلُف َسؿَّ
ُّ
َفاَدِة َواْلِفْجرَ » :َذَكَر َأُبق الطَّق ِب اْلِؼـَّْقِجل ا َجاَء فِل اْلَغْزِو َوالشَّ ِة اْلِعْبَرُة مِؿَّ

فُ «َأكََّفا ُمَتَقاتَِرةٌ  َّٓ فِل َمْعِصَقِة ا :، َوَكصُّ ِة َواِجَبٌة إِ ؿَّ
َئِ ْٕ الِِح: لِـُُصقِص هللاِ َوَصاَطُة ا َؾِػ الصَّ بِات َػاِق السَّ

                                                 

 (.32-30)ص "شعار أصحاب الحديث"( 2)

 



ا،  َ َكثِقَرٌة ِجدًّ
ِة، َوِهل ؿَّ

َئِ ْٕ ََحاِديِث اْلُؿَتَقاتَِرِة فِل ُوُجقِب َصاَطِة ا ْٕ َٓ َيُجقُز اْلؽَِتاِب اْلَعِزيِز َوا َو

اَلَة، َوَلْؿ ُيْظِفُروا ُكْػًرا َبقَ  ت َػاُق َطَؾْقِفْؿ َما َأَقاُمقا الصَّ
ِ
ـْ َصاَطتِِفْؿ َبْعَد َما َحَصَؾ آ  .(2)«اًحااْلُخُروُج َط

 .$اْلُبَخاِريُّ َكَؼَؾُف اإِلَماُم  َفَؼْد َذلَِؽ َأْيًضا َغْقُرُهْؿ، اإِلْجَؿاَع َطَؾك َوَكَؼَؾ 

؟ َتؼُ  َؿافَ  ًة، َهَذا َمْعُروٌف، فَ قُلقَن فِل اْلُبَخاِري  ـْ َأْطَؾك َما َيُؽقُن ِصحَّ
َلَحاِديُث اْلُبَخاِري  مِ

ِذي قنَ َوالطَّاِطـُ   ...َصِحقُح الُبَخاِري  فِقِف َأَحاِديُث َضِعقَػٌة َكثِقَرٌة  :قنَ َيُؼقلُ  ـَ فِل َحِديِث اْلُبَخاِري  الَّ

ءِ  َٓ ـُ َكتَِّػُؼ  َهُم د  َطَؾْقِفْؿ، َوَأْكُتؿ فِل َكْح ُة كَِتاَبُف وَ  الرَّ ُمَّ ْٕ ِت ا ، َوَقْد َتَؾؼَّ َكْقَػ َيْطَعـُقَن فِل اْلُبَخاِري 

 بِاْلَؼُبقِل؟!

؟ َهْؾ َقَرْأَت ُمْعَتَؼَد اْلُبَخارِ  ـْ ُمْعَتَؼِد اْلُبَخاِري  ، ي  َفَقا َشْقُخ َوِحقُد، َهالَّ َسَلْلَت َكْػَسَؽ َيْقًما َما َط

بَِؽ َيْقًما َما؟ َحتَّكَوَشَرْحَتُف لِطُ  َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة، َأْم َمْسَلَلٌة ُمتََّػٌؼ َطَؾْقَفا،  َهِذِه اْلَؿْسَلَلةُ َهْؾ  ْعَؾؿَ تَ  الَّ

 َوُمْجَؿٌع َطَؾْقَفا؟!

                                                 

ُة كالِمف هـاك: (2) ُف  وَتتِؿ  أيًضا  -يعـل: لؾؿسؾؿقـ-وٓ يجقز لفؿ : »-أي الؼـقجل-وقال أيًضا يف مقضع آخر ما َكصُّ

ومحاكؿتف إلك السقػ: فننَّ إحاديث الؿتقاترة قد دلت طؾك ذلؽ دٓلة أوضح مـ  -أي طؾك السؾطان-ؾقف الخروج ط

شؿس الـفار، ومـ لف آص الع طؾك ما جاءت بف السـة الؿطفرة، اكشرح صدره لفذا: فننَّ بف يجؿع شؿؾ إحاديث 

 «.القاردة يف الطاطة، مع ما يشفد لفا مـ أيات الؼرآكقة

ُف: وقا وقد تقاترت إحاديث يف الـفل طـ الخروج طؾك إئؿة ما لؿ يظفر مـفؿ الؽػر البقاح، أو َتْرك »ل أيًضا ما َكصُّ

لؽـف يجب أمره  مبؾغ، وإن بؾغ يف الظؾؿ أي   الصالة: فنذا لؿ يظفر مـ اإلمام إول أحد إمريـ، لؿ يجز الخروج طؾقف،

 «.ستطاطةبالؿعروف وهنقف طـ الؿـؽر بحَسب آ



لُّ فِل كَِتاِبِف َفَؼْد 
َلَؽائِ ـ  »َكَؼَؾ الال   ،$اْطتَِؼاَد اْلُبَخاِريِّ  «ِة َواْلَجَؿاَطةِ َشْرِح ُأُصقِل اْطتَِؼاِد َأْهِؾ السُّ

ـْ َأْلِػ َشْقٍخ، 
ـْ َأْكَثَر مِ ْطتَِؼاَد َط

ِ
اٍت َوَأكَُّف َكَؼَؾ َوَكَتَب َهَذا آ اٍت َوَمرَّ ا َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ . َلِؼَقُفْؿ َمرَّ ومِؿَّ

ِة اْلَجْقرِ  :فِقفِ  $ ؿَّ
 .(2)َطَدُم اْلُخُروِج َطَؾك َأئِ

 َكَؼَؾ  َؽ َوَكَذلِ 
ُّ
َلَؽاِئل اِزي  َوَأبِـل ُزْرَطَة (1)اْطتَِؼاَد ُسْػَقاَن الثَّْقِري  الالَّ ، َوَكَؼَؾ اْطتَِؼاَد َأبِل َحاتٍِؿ الرَّ

ازي  َأيْ ال ، فِـل الشَّ ـْ َأئِ الَِّذي َكَؼُؾقُه طَ  ًضارَّ ـِ ي ِة الد   .(3)إَِلك آِخِرهِ  ...َوفِل اْلِحَجاِز  اِم، َوفِـل مِْصَر،ؿَّ

                                                 

َلِؼقُت أكثَر مـ ألِػ رجٍؾ مـ أهؾ العؾؿ: أهؾ الحجاز، ومؽة، والؿديـة، والؽقفة، والبصرة، » :$  قال البخاري (2)

اٍت َقْرًكا بعد َقْرٍن، ُثؿَّ قرًكا بعد َقْرٍن، أدركتفؿ وهؿ متقافرون مـذ أكثر مـ  وواسط، وبغداد، والشام، ومصر، َلِؼقتُفؿ َكرَّ

يف سـقـ ذوي طدد، بالحجاز ستة أطقام،  ،، أهؾ الشام ومصر والجزيرة مرتقـ، والبصرة أربع مراتست وأربعقـ سـة

وٓ أحصل كؿ دخؾت الؽقفة وبغداد مع محدثل أهؾ خراسان ... فؿا رأيت واحًدا مـفؿ يختؾػ يف هذه إشقاء: أن 

ٍٍ ُمْسِؾٍؿ: إِْخاَلُص اْلَعَؿِؾ َثاَلٌث َل : »ملسو هيلع هللا ىلصالديـ ققل وطؿؾ ... وأن ٓ كـازع إمر أهؾف لؼقل الـبل  ـ  َقْؾُب اْمرِ  ُيِغؾُّ َطَؾْقِف

يبېئ ىئ ىئ ىئ ی ثؿ أكد يف ققلف: «. فنن  َدْطَقَتُفؿ ُتِحقُط ِمـ َوَرائِِفؿ ،وُلُزوُم َجَؿاَطتِِفؿ ،وَصاَطُة ُوَلِة األَْمرِ  ،هللاِ 

ْقَػ طؾك أمة محؿد [59]الـساء:  ی ىب  ی  «.ملسو هيلع هللا ىلص. وأن ٓ يرى السَّ

 (.297-2/294) "تؼاد أهؾ السـة والجؿاطةاط"

يا شعقُب، ٓ يـػعؽ ما كتبت حتك ترى الصالة خؾػ كؾ َبرٍّ وفاجر، والجفاد ماضًقا »...  :$قال سػقان الثقري ( 1)

 «.إلك يقم الؼقامة، والصرب تحت لقاء السؾطان َجاَر َأْم َطَدَل 

 (.2/273) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"

سللت أبل وأبا زرطة طـ مذاهب أهؾ السـة يف أصقل الديـ، وما أدركا طؾقف العؾؿاء يف » :$ل حاتؿ قال ابـ أب (3)

فؼآ: أدركـا العؾؿاء يف جؿقع إمصار حجاًزا وطراًقا وشاًما ويؿـًا، فؽان مـ ، جؿقع إمصار، وما يعتؼدان مـ ذلؽ

طؾك إئؿة، وٓ الؼتال يف الػتـة، وكسؿع وكطقع لؿـ مذهبفؿ: اإليؿان ققل وطؿؾ، يزيد ويـؼص ... وٓ كرى الخروج 

 «.أمركا، وٓ كـزع يًدا مـ صاطة، وكتبع السـة والجؿاطة، وكجتـب الشذوذ والخالف والُػرقة ۵وٓه اهللا 

 (.299-2/298) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"

 قال: $ قؾت: وكؼؾ أيًضا اطتؼاد طؾل ابـ الؿديـل



                                                                                                                                                     

ترك مـفا خصؾة لؿ يؼؾفا أو يممـ هبا لؿ يؽـ مـ أهؾفا: اإليؿان بالؼدر خقره وشره ... وٓ يحؾ  السـة الالزمة التل مـ»

 «.قتال السؾطان وٓ الخروج طؾقف ٕحد مـ الـاس، فَؿـ َطِؿؾ ذلؽ ففق مبتدع طؾك غقر السـة

 (.286-2/285) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"

 قال: $ وكؼؾ أيًضا اطتؼاد أحؿد بـ حـبؾ

، وآقتداء هبؿ، وَتْرك البدع ... وَمـ َخَرج طؾك ملسو هيلع هللا ىلصصقل السـة طـدكا: التؿسؽ بؿا كان طؾقف أصحاب رسقل اهللا أ»

إمام الؿسؾؿقـ وقد كان الـاس اجتؿعقا طؾقف، وأقروا لف بالخالفة بلي وجف كان بالرضا أو بالغؾبة: فؼد شؼ هذا الخارج 

فنن مات الخارج طؾقف مات مِقَتًة جاهؾقة. وٓ يحؾ قتال السؾطان : ملسو هيلع هللا ىلصطصا الؿسؾؿقـ، وخالػ أثار طـ رسقل اهللا 

 «.وٓ الخروج طؾقف ٕحد مـ الـاس: فَؿـ َفَعؾ ذلؽ ففق مبتدع طؾك غقر السـة والطريؼ

 (.282-276/ 2) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"

 ومـ اإلجؿاطات الؿـؼقلة يف ذلؽ أيًضا:

مرضقًّا، واجتـاب ما كان  ۵والطاطة ٕولل إمر فقؿا كان طـد اهللا » :قال (85)ص "شرح السـة"الؿزين يف ذكره  ما 

يفؿ وَجْقرهؿ، والتقبة إلك اهللا   «.كقؿا يعطػ هبؿ طؾك رطقتفؿ ۵طـد اهللا ُمْسِخًطا، وَتْرك الخروج طـد تعد 

تقفقؼ اهللا اطتصؿ هبا هذه مؼآت وأفعال اجتؿع طؾقفا الؿاضقن إولقن مـ أئؿة الفدى، وب» (:88إلك أن قال )ص

التابعقن قدوة ورًضا، وجاكبقا التؽؾػ فقؿا كػقا، فسددوا بعقن اهللا ووفؼقا، لؿ يرغبقا طـ آتباع فقؼصروا، ولؿ 

ًدا فقعتدوا، فـحـ باهللا واثؼقن، وطؾقف متقكؾقن،  «.وإلقف يف اتباع آثارهؿ راغبقن يجاوزوه تزيُّ

صاحب اإلمام -وكحـ كحؽل إجؿاطفؿ كؿا حؽاه حرب » (:832-2/826) "حادي األرواح"قال ابـ الؼقؿ يف و 

: هذه مذاهب أهؾ العؾؿ وأصحاب إثر، وأهؾ السـة الؿتؿسؽقـ هبا، "مسائؾف الؿشفقرة"يف  طـفؿ بؾػظف، -أحؿد

إلك يقمـا هذا، وأدركت َمـ أدركت مـ طؾؿاء أهؾ الحجاز والشام وغقرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼتدى هبؿ مـ لدن أصحاب الـبل 

قفا[: فؿـ خالػ شقًئا مـ هذه الؿذاهب، أو صعـ فقفا، أو طاب قائؾفا، ففق مخالػ مبتدع خارج طـ الجؿاطة، ]طؾ

 «.زائؾ طـ مـفج السـة وسبقؾ الحؼ

وهق مذهب أحؿد وإسحاق بـ إبراهقؿ بـ مخؾد وطبداهللا بـ الزبقر الحؿقدي وسعقد بـ مـصقر، وغقرهؿ مؿـ » قال:

أمركؿ، ٓ كـزع يًدا مـ صاطتف، وٓ تخرج  ۵فؽان مـ ققلفؿ: ... وآكؼقاد لؿـ وٓه اهللا جالسـا وأخذكا طـفؿ العؾؿ، 

طؾقف بسقػ، حتك يجعؾ اهللا لؽ فرًجا ومخرًجا، وٓ كخرج طؾك السؾطان، وكسؿع وكطقع، وٓ كـؽث بقعتف، فؿـ فعؾ 

فؾقس لؽ أن تطقعف البتة، ولقس لؽ  ذلؽ ففق مبتدع مخالػ مػارق لؾجؿاطة، وإن أمرك السؾطان بلمر هق هللا معصقة،

 «.أن تخرج طؾقف، وٓ تؿـعف حؼف

 (.48-46كؿا حؽاه الؽرماين )ص "إجؿاع السؾػ يف آطتؼاد"واكظر أيًضا: 



َٓ َيْصُؾُح َأْن َيُؽقَن إِْجَؿاًطا؟!َفَفْؾ   ُكؾُّ َهَذا 

                                                                                                                                                     

فؿؿا أجؿعت طؾقف إمة » (:117)ص "الجامع يف الســ واآلداب والؿغازي والتاريخ"وقال ابـ أبل زيد الؼقرواين يف  

 ...«.الســ التل خالففا بدطة وضاللة مـ أمقر الدياكة ومـ 

والسؿع والطاطة ٕئؿة الؿسؾؿقـ، وكؾ مـ ولل أمر الؿسؾؿقـ طـ رًضا أو طـ غؾبة، » (:116إلك أن قال )ص

فاشتدت وصلتف مـ َبرٍّ أو فاجر: فال يخرج طؾقف جار أو طدل، وُيغزى معف العدو ويحج البقت، ودفع الصدقات إلقفؿ 

 «.صؾَّك خؾػفؿ الجؿعة والعقدانمجزية إذا صؾبقها، وت

مـا ذكره ففق ققل أهؾ السـة، وأئؿة الـاس يف الػؼف والحديث طؾك ما بقـاه، وكؾف ققل » (:117وقال: )ص وكؾ ما قدَّ

 «.مالؽ، فؿـف مـصقص مـ ققلف، ومـف معؾقم مـ مذهبف

ان ضؾ اهللا يف إرض، وأكف مـ لؿ ومـ ققل أهؾ السـة: أن السؾط» (:275)ص "أصقل السـة"وقال ابـ أبل زمـقـ يف  

ا كان أو فاجًرا: ففق طؾك خالف السـة  «.ير طؾك كػسف سؾطاًكا برًّ

، » (:242-241)ص "الرسالة القافقة"وقال أبق طؿرو الداين يف   فلما العادل طـ ذلؽ مـفؿ بظؾؿ وجقر، وتعطقؾ حدٍّ

صاطتف، ومراجعتف يف إقامة الحؼ، وبسط العدل  وإصابة ذكب: فنكف يجب وطظف، وإذكاره باهللا تعالك، ودطاؤه إلك

والؼسط، ويؾزم ترك صاطتف فقؿا هق طاٍص فقف مـ ضؾؿ، وجقر، وطصقان، وبدطة، وٓ يجب هبذه إمقر خؾعف، وٓ 

 ...«.الخروج طؾقف 

ًٓ أحسـ اهللا إرشادكؿ: فنكؽؿ سللتؿقين أن أقتضب لؽؿ جؿؾة كافقة، وأ» (:116)ص "الؿؼدمة"وكان قد قال يف  صق

جامعة يف آطتؼادات وأصقل الدياكات، التل يؾزم اطتؼادها جؿقع الؿسؾؿقـ، وٓ يسع جفؾفا كؾ الؿؽؾػقـ، مـ 

 «. العؾؿاء والؿؼؾديـ

ومـ مذهب أهؾ السـة: أهنؿ ٓ يرون الخروج » (:2/466) "الحجة يف بقان الؿحجة"وقال أبق الؼاسؿ األصبفاين يف  

 «.عض الجقر، ما أقامقا الصالة: لؿا ورد يف ذلؽ مـ الخربطؾك إئؿة، وإن كان مـفؿ ب

 ولؿ يذكروا أن الؿسللة خالفقة، وٓ أن الخروج ققل آخر ٕهؾ السـة.

هؿ » (:41)ص "لؿعة الطتؼاد"وقال ابـ قدامة يف   ومـ السـة: السؿع والطاطة ٕئؿة الؿسؾؿقـ وأمراء الؿممـقـ َبر 

: فنكف ٓ صاطة ٕحد يف معصقة اهللا. وَمـ ولل الخالفة واجتؿع طؾقف الـاس ورضقا ما لؿ يلمروا بؿعصقة اهللا ،وفاجرهؿ

بف، أو غؾبفؿ بسقػف حتك صار الخؾقػة، وُسؿل أمقر الؿممـقـ: وجبت صاطتف، وحرمت مخالػتف والخروج طؾقف وشؼ 

 «.طصا الؿسؾؿقـ

 تؼدم وما سقليت. بذكرها، ويؽػل ما إلك غقر ذلؽ مـ اإلجؿاطات الؽثقرة، التل ٓ أصقؾ



ْجَؿاَع َخِػَقْت َطَؾْقِفْؿ  ـَ َكَؼُؾقا َهَذا اإْلِ ِذي ِء الَّ َٓ َبْقِر  َواِقَعةُ وَهْؾ َيا ُتَرى َهُم ـِ الزُّ ـِ َواْب  ڤاْلُحَسْق

 ؟!ِهَؿاوَغْقرِ 

ْجَؿاَع َمَع ِطْؾِؿِفْؿ  َؼُؾقا، َأْم كَ تِْؾَؽ الَقَقائِعُ َهْؾ َخِػَقْت َطَؾْقِفْؿ  ا َيُدلُّ َطَؾك َأكَّ بَِفااإْلِ ـُْؼُض تَ َٓ َفا ؟ مِؿَّ

 َوَقائُِع 
َ
ْجَؿاَع، َبْؾ ِهل ـٍ اإْلِ ، وُسـَِّة َرُسقِل هللاِ، ُحؽَِؿ َطَؾْقَفا بَِؿا ُيـَاِسُبَفا َبْعَد َطْرِضَفا َطَؾك كَِتاِب اَطْق

 .ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ا

َبْقِر  : إِْن َكانَ ُمَباِشًرااًل َولَِفَذا َأَكا َأْسَلُلَؽ ُسمَ  ـِ الزُّ ـِ َأِو اْب َكاقًِضا لإِْلِْجَؿاِع،  ڤُخُروُج اْلُحَسْق

ِء َذاَك َكاِقًضا؟!  َفؾِؿَ  َٓ  .َأْمرٌ  اَهَذ َلْؿ َيْعَتبِْر َهُم

ـْ َهَذا؟ اأْلَْمُر الث اكِلوَ  ـْ تِْؾَؽ الَقَقائِِع : َفْفُؿ َم
ـْ َفِفَؿ مِ ْجَؿاَع، َوَأنَّ اْلَؿْسَلَلَة  ـُْؼُض َفا تَ كَّ أَ َم اإْلِ

 ؟!ِخاَلفِقَّةٌ 

َٓ َدلِقَؾ  َطاًء َمْحًضا،  َّٓ َكاَن َهَذا اد  لِقِؾ َطَؾك َهَذا، َوإِ َ بِالدَّ
َطَؾْقِف  ُكَطالُِبَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد، بَِلْن َتْلتِل

ْصاَلِق   .َطَؾك اإْلِ

ـْ ُأُصقلِ  َلَؽ: إِنَّ َهَذا َكُؼقُل  :اأْلَْمُر الث الُِث وَ 
ـَِّة، َوَمْعـَك  مِ ـْ السُّ

ـَّةِ  ُأُصقلِ َكْقكِِف مِ ـَ  :السُّ
َأْي مِ

ـَّةِ إُُمقِر  تِل َأْجَؿَع َطَؾْقَفا َأْهُؾ السُّ  .الَّ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َبْعَد ِطؾْ  َوَأْهُؾ الِعْؾِؿ ُمتَِّػُؼقَن َطَؾك ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ـْ َخاَلَػ َأْصاًل مِ َقاِم ِؿِف َوقِ َأنَّ َم

ِة َطَؾْقِف: أكَّ  َماُم اْلُحجَّ ـَِّة إَِلك َحد  اْلبِْدَطِة َكَؿا َأَشاَر إَِلك َذلَِؽ اإْلِ ـْ َحد  السُّ ُف َيُؽقُن بَذلَِؽ َخاِرًجا َط

ـَّةِ »اْلَبْرَبَفاِريُّ فِل  َٓ َيِحؾُّ لَِرُجٍؾ ُمْسؾٍِؿ َأْن َيُؼقَل » ِحقـََؿا َقاَل: «َشْرِح السُّ )ُفاَلٌن َصاِحُب ُسـٍَّة(  :َو



َٓ ُيَؼاُل َلفُ  ـَِّة،  ـَُّة  :َحتَّك َيْعَؾَؿ مِـُْف َأكَُّف َقِد اْجَتَؿَعْت فِقِف ِخَصاُل السُّ )َصاِحُب ُسـٍَّة( َحتَّك َتْجَتِؿَع فِقِف السُّ

 .(2)«ُكؾَُّفا

 َٓ َْصٍؾ مِ قَ أكَّف إَِذا َوَقَع الْ  فِـل َذلَِؽ،ُيَخالُِػ  َكْعَؾُؿ َأَحًداَو
ِ
ـَِّة اِحُد فِل ُمَخاَلَػٍة ٕ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

َة َطَؾْقِف، َوَبقَّـَّ ْد َطؾِؿَ َوقَ ، اَطةِ َواْلَجؿَ  ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع ، ُثؿَّ َخالَ ا َلفُ ، َوَأَقْؿـَا اْلُحجَّ
َػ َبْعَد َذلَِؽ: َأكَُّف َيُؽقُن مِ

َْهَقاءِ  ْٕ  .هللاُإِْن َشاَء ا َذلَِؽ لِ َسَقْلتِل َمِزيُد َبَقاٍن ، وَوا

ـْ َكص  َطَؾك َأن  َهَذا اأْلَْمَر  ِة َوَطَدُم اْلُخُروِج َطَؾْقِفؿْ  :َوُهقَ -َوِمؿ  ْبـُر َطَؾك َجْقِر اأْلَئِؿ  ـْ  -الص  ِم

ـُ َتْقِؿق َة  ْساَلِم اْب
ـ ِة َواْلَجَؿاَطِة َشْقُخ اإْلِ َكاَن » :«قِع اْلَػَتاَوىَمْجؿُ »فِل  $: َفَؼْد َقاَل ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ـَ اْلِعْؾِؿ َواْلَعْدِل اْلَؿْلُمقِر بِفِ 
ـَِّة  :مِ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ِة وَجْقِرِهْؿ، َكَؿا ُهَق مِ َِئؿَّ ْٕ ْبُر َطَؾك ُضْؾِؿ ا الصَّ

 
ُّ
ََحاِديِث اْلَؿْشُفقَرِة َطـْفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَجَؿاَطِة، َوَكَؿا َأَمَر بِِف الـَّبِل ْٕ  .(1)«فِل ا

                                                 

 (.231)ص "شرح السـة" (2)

 (.18/279) "مجؿقع الػتاوى"( 1)

وأصقل السـة كؿا سبؼ، وكؼؾقا طؾك ذلؽ إدلة واإلجؿاطات، ومـ  آطتؼادوقد وضع أهؾ السـة هذا الباب يف كتب 

 (:35-34ؼدمتف )صقال يف م وقد، "طؼقدة السؾػ أصحاب الحديث"مـ كالم الصابقين يف كتابف ( صما تؼدم ) ذلؽ

ًٓ يف أصقل الديـ، التل استؿسؽ هبا الذيـ مَضقا مـ أئؿة الديـ، وطؾؿاء » سللـل إخقاين يف الديـ أن أجؿع لفؿ فصق

الؿسؾؿقـ، والسؾػ الصالحقـ، وهدوا ودَطقا الـاس إلقفا يف كؾ حقـ، وهنقا طؿا يضادها ويـافقفا جؿؾة الؿممـقـ 

ُروا مـ اطتؼد غقرها، الؿصدققـ الؿتؼقـ، ووالقا يف ات طقا وكػَّ  ...«.باطفا وطادوا فقفا، وبدَّ

 بعضفا بدطة، وبعضفا كػر، كؿا هق معؾقم.طؼائد السؾػ فؿخالػة 

كذلؽ مـ إصقل التل يختؾػ فقفا » (:45)الشريط رقؿ  "لؼاءات الباب الؿػتقح"يف  $وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

روه،  -همٓء الخقارج-: فالحرورية أهؾ السـة وأهؾ البدع: الخروج طؾك إئؿة خرجقا طؾك إمام الؿسؾؿقـ، وَكػَّ

 وقاتؾقه، واستباحقا دماء الؿسؾؿقـ مـ أجؾ ذلؽ.



ْر َواْكَتبِ  ـَّ  ْف!َتَذك  َْصِؾ َفَؼْط: إَذا ِة: َوبِالتَّالِ ِة َواْلَجَؿاطَ َهَذا مِـ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ ْٕ ل َفُؿَخالُِػ َهَذا ا

ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ 
ـْ ُكُتبِ َوَبقَّ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة،َطؾَِؿ َأكَُّف مِ

ْبَتِدًطا، َوَيُؽقُن إَِذا َخاَلَػ َيُؽقُن مُ  ،ِفؿ َهَذاـَّا َلُف مِ

َْهَقاِء،  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
َّٓ مِ ا َيـَْبِغل َأ ـْ َأْضَرابَِؽ فقف  َأْو ُيَخالَِػ  فِقِف، ُتَخالَِػ  وَهَذا مِؿَّ

 .َأَحٌد مِ

ْجَؿاَطاِت  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة،َكاَلَم  َكَؼْؾـَا َلُؽؿْ وَ  ،فِل َذلَِؽ  َوَقْد َكَؼْؾـَا َلُؽُؿ اإْلِ  َأْهِؾ السُّ

َّٓ َأْن  :-مَِراًرا َوَتْؽَراًرا -َلُؽْؿ  ْؾـَاَوقُ  َْحَداِث إِ ْٕ ْجَؿاَطاِت: َوَمَع َذلَِؽ َأَبْقُتْؿ فِل تِْؾَؽ ا اْقَرُءوا َهِذِه اإْلِ

ِة:  ُمَّ ْٕ ـِ ا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوُتَغق ُبقَها َط  .َهِذِه َواِحَدةٌ َتْؽُتُؿقا ُكُتَب َأْهِؾ السُّ

َطك  َجَعْؾُتؿ ُؽؿكَّ أَ  :َوالث اكَِقةُ  ـْ َبْعُضُؽؿَهَذا َمـَْفًجا لِْؾَؿَداِخَؾِة، َأْو فِْؽًرا ُسُعقِديًّا َكَؿا ادَّ
: َوُكؾُّ َهَذا مِ

َؾِػ َومِـَْفاِجِفؿْ  ـَ َتَؼقَُّدوا فِل َدْطَقتِِفْؿ بُِؽُتِب السَّ ِذي ـَِّة الَّ ـْ َأْهِؾ السُّ  .َأْجِؾ التَّـِْػقِر َط

َؾِػ فِل َذلَِؽ َأكَّ  :َوالث الَِثةُ  ِت السَّ َّٓ ِل بَِبْعِض َز َٓ ْستِْد
ِ
ْجَؿاَطاِت بِآ ْشُتْؿ َطَؾك َهِذِه اإْلِ  .ُؽْؿ َهقَّ

َر ِطـْ  :قُل َلَؽ َطَرًضاَوَأَكا َأقُ  ـَ َما َتَؼرَّ َؾِػ َفَصاَر َمـَْفًجا،إِكَُّف َفْرٌق َبْق ـْ َبْعِض  َد السَّ
وَما َصَدَر مِ

ٍت فَ  َّٓ ـْ َز
َؾِػ مِ َٓ ُيَتاَبُع َطَؾك اْلَخَطنِ السَّ َماِم َو ـِ اإْلِ َؾِػ، َبْؾ ُيْعَتَذُر َط ًٓ لِؾسَّ َٓ َتُؽقُن َقْق  .نِكََّفا 

َؾِػ فَ ! -هللاَُهَداَك ا-َفاْكَتبِْف  َر ِطـَْد السَّ َْسَؿاِء  :ةُ اْلُحجَّ َفُفَق  َؿا َتَؼرَّ ْٕ َؾِػ فِل ا َر ِطـَْد السَّ َمـا َتَؼرَّ

َػاِت، مَ  َؾِػ فِل اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ ا َتؼَ َوالص  َر ِطـَْد السَّ َؾِػ فِل اْلَؼَدِر، َما َتَؼرَّ َر ِطـَْد السَّ رَّ

ًٓ ُيَخالُِػ َما َطَؾْقفِ فَ  ... َؾِػ َقْق َؾِػ، َفَؼْد َيُؼقُل َبْعُض السَّ ـْ َبْعِض السَّ
ـَ َما َيَؼُع مِ ـَ َهَذا َوَبْق  َػْرٌق َبْق

                                                                                                                                                     

وأما أهؾ السـة والجؿاطة فقؼقلقن: طؾقـا أن كسؿع وكطقع لقلل إمر، فعؾ ما فعؾ مـ الؽبائر والػسؼ، ما لؿ يصؾ إلك 

هنك طـ  -طؾقف الصالة والسالم- ؿ يرتتب طؾك قتالف شر وفتـ: وذلؽ أن الـبلحد  الؽػر البقاح، فحقـئذ كؼاتؾف إذا ل

 .«... «إل أن تروا كػًرا بقاًحا، طـدكؿ فقف مـ اهللا برهان»الخروج طؾك إئؿة إٓ بشروط، وقال: 



َؾُػ ا لِقِؾ إَِلْقِف َوَلؽِـَُّف َلْؿ َيْثُبْت ِطـَْدهُ السَّ لِقِؾ، َأْو لُِقُصقِل الدَّ َأْو َغْقِر  ،ْجتَِفاًدا مِـُْف فِل َذلَِؽ: لَِخَػاِء الدَّ

ـْ  َذلَِؽ 
ُُمقرِ مِ ْٕ ـُ َتْقِؿقََّة  اْلَؽثِقَرةِ  َهِذِه ا تِل َذَكَرَها اْب  .(2)«ْلَؿاَلمِ َرْفِع ا»فِل ِرَساَلتِِف اْلَؿْشُفقَرِة  $الَّ

َؾِػ  ـْ َبْعِض السَّ
ـَ َما َوَقَع مِ َؾِػ َوَبْق َر ِطـَْد السَّ ـَ َما َتَؼرَّ  .َفَػْرٌق َبْق

ـَا َكُؼقُل َلَؽ  ـْ ُأُصقلٍ  :َوَطَؾْقِف َفنِك 
َؾِػ  إِنَّ اْلُعْؿَدَة فِقَؿا َكـُْؼُؾُف مِ َر ِطـَْد السَّ  .َما َتَؼرَّ

َؾِػ؟ا َصرِيَؼُة َمْعرَِفِة َما َتؼَ ومَ  َر ِطـَْد الس   ر 

ُجقُع إَِلك  :ِة َذلَِؽ َصرِيَؼُة َمْعرِفَ  الِِح  ُكُتِب الرُّ َؾِػ الصَّ َرِت -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-السَّ تِل َقرَّ ، الَّ

ْطتَِؼاَد، مِْثُؾ 
ِ
لِ  :آ ، َوِكَتاِب اْلَخالَّ

 
َلَؽائِل ، َوكَِتاِب (1)ِكَتاِب الالَّ َتاِب اْلَبْرَبَفاِري 

،  ، َوكِ
 
ْسَؿاِطقؾِل اإْلِ

 
 
اُبقكِل ـَ اْلُؽُتِب اْلَؽثِقَرِة اْلَؿْقُجقَدِة َواْلَؿْشُفقَرِة َواْلَؿْطُبقَطةِ (3)َوكَِتاِب الصَّ

ُن ، (2)، َوَغْقِرَها مِ َفالُؿَدوَّ

                                                 

 هذه الرسالة الؼقؿة مطبقطة ومتداولة: فؾرتاجع.( 2)

 هارون، أبل بؽر الخالل. ، لصاحبف أحؿد بـ محؿد بـ"السـة"هق: كتاب ( 1)

وكان مؿـ صرف طـايتف إلك الجؿع لعؾقم أحؿد بـ حـبؾ وصؾبفا، وسافر ٕجؾفا، وَكَتبفا طالقة وكازلة، »قال الخطقب: 

 «.وَصـَّػفا كتًبا، ولؿ يؽـ فقؿـ يـتحؾ مذهب أحؿد أجؿع مـف لذلؽ

الجامع، والعؾؾ، والسـة، والطبؼات، والعؾؿ، لف التصاكقػ الدائرة والؽتب السائرة، مـ ذلؽ: »قال ابـ أبل يعؾك: 

 «.وتػسقر الغريب، وإدب، وأخالق أحؿد، وغقر ذلؽ

تقيف أبق بؽر الخالل يقم الجؿعة قبؾ الصالة لققمقـ خؾقا مـ شفر ربقع إول، سـة إحدى طشرة وثالث مئة، وُدفـ يف 

 يقم السبت إلك جـب أبل بؽر الؿروذي.

تاريخ "(، و24/197) "سقر أطالم الـبالء"(، و1/21) "صبؼات الحـابؾة"(، و6/300) "تاريخ بغداد"اكظر: 

 (.7/131) "اإلسالم

 (.40- 38ص اكظر ما تؼدم )( 3)

 



الُِح  فِقَفا ُهقَ  َؾُػ الصَّ َرُه السَّ َل ا-َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-الَِّذي َقرَّ ُروَن فِل الـَّْؼِؾ ، َوَطَؾْقَفا َطقَّ ْلُؿَتَلخ 

ْساَلِم َوَغْقِرهِ   .َكَشْقِخ اإْلِ

ـِ اْحَتجَّ بِ بِِف َطَؾك  ُيَردُّ َهَذا  ـِ َم ـَ اْلُحَسْق
َبْقِر ڤَؿا َوَقَع مِ ـِ الزُّ ـِ اْب

، َأْو ڤ، َأْو َما َوَقَع مِ

َٓ ُيَعارَ ِهؿَغْقرِ  َر ِطـَْد َس بِِف ُض ، َوَأكَُّف  ُ َما َتَؼرَّ ْٕ ِة، َوَطَؾك َرْأِس َؾِػ ا  ِفؿ مَّ
ُّ
َحاَبةُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل  .َوالصَّ

ْجَؿاِع  ـْ َهَذا اإْلِ ْجَؿاَع: َفنَِذا َأَرْدَت أْن َتْخُرَج َط َن َكْؼُؾـَا اإْلِ ْٔ َقاَل  :اَل َتُؼْؾ فَ َفالَِّذي َيْعـِقـَا ا

تِ  َؾِػ الَّ : َبْؾ َتْلتِل بُِؽُتِب السَّ ـُ ، َأْو َفَعَؾ اْلُحَسْق ـُ ْختاَِلَف اْلُحَسْق
ِ
َرِت آ  .ل َقرَّ

،  لَِؿاَذا؟ ـِ  َطَؾْقِفْؿ ُخُروُج اْلُحَسْق
َ
َؾَػ َما َخِػل َنَّ السَّ

ِ
وا َذلَِؽ ِخاَلًفا؟!عُ َلْؿ يَ  َفؾِؿَ ٕ  دُّ

ٍع، َما ُهَق اْلَػْقَصُؾ َبْقـَ فَ  ٍع، َوَأْكَت ُمد  َؾِػ، َهْب َأكِّل ُمد   ـَا؟اْلَػْقَصُؾ َبْقـَـَا وَبْقـََؽ ُكُتُب الس 

َؾِػ  ـَا َكْلتِل بُِؽُتِب الس  ـْ َواَفَؼ : اْلَػْقَصُؾ َأك  َؾَػ َفُفَق اْلُؿِحؼُّ ِمـ ا َفَؿ  َواآْلَخُر َيُؽقُن ُمْبطاًِل. ،الس 

ْساَلمِ وَ  ـْ ُأُصقِل أَ  -َوَحْسُبَؽ بِِف ِطْؾًؿا َوِدَياَكةً - َشْقُخ اإْلِ
َر َأنَّ َهَذا مِ ـَِّة َواْلَجؿَ َقرَّ : َفَفْؾ اَطةِ ْهِؾ السُّ

ُم َتْؼِريَرُه َأْم َتْؼِريَرَك َيا َشْقُخ َوِحقُد؟  !ُكَؼد 

                                                                                                                                                     

وأكا أرى كثقًرا مـ الشباب » (:165)ص "شرحف طؾك شرح السـة"يف  -حػظف اهللا-قال العالمة الػقزان ( 1)

َيجرتُّون مـفا أشقاء، ويتؽؾؿقن فقفا، ويتعادون فقؿا بقـفؿ،  الؿتعالؿقـ، تجرءوا طؾك مسائؾ العؼقدة، وصاروا

 ويتؼاصعقن فقؿا بقـفؿ إذا اختؾػقا.

وهللا -يا إخقان، ما كؾَّػؽؿ اهللا هبذه إمقر: طؾقؽؿ أن تسقروا طؾك مـفج السؾػ، وتؼقلقا بؼقلفؿ، كتب العؼائد محررة 

ا أشقاء مـ طـدكؿ، وأففاًما مـ طـدكؿ، ُكػقتؿ هذا ، ومطبقطة، ومصححة، ومدروسة، ومـضبطة: فال تحدثق-الحؿد

 «.إمر

فقجب طؾك صالب العؾؿ والؿبتديء أٓ يتسرع يف هذه إمقر: بؾ يتققػ طـفا، وأن يتعؾؿ » (:164وقال أيًضا )ص

َـّ  ، ووضع الؼقاطد والضقابط، لؽ  كقػ يػفؿفا طؾك مـفج السؾػ، والجادة واضحة، والسؾػ ما قصروا يف بقان الحؼ 

 «.هذا يحتاج إلك َتَعؾُّؿ، ويحتاج إلك ففؿ



 » :َأْيًضا َقاَل َشْقُخ اإْلِْساَلمِ و
ُّ
ةِ بِالصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَِفَذا َأَمَر الـَّبِل ؿَّ

َئِ ْٕ ـْ قَِتالِ  ،ْبِر َطَؾك َجْقِر ا ِفْؿ َما َوَكَفك َط

اَلَة، وا إَِلْقفِ » :َوَقاَل  َأَقاُمقا الصَّ فِل  َوَقْد َبَسْطـَا اْلَؼْقَل يف َذلَِؽ  .«ُحُؼقَقُؽؿْ هللاَ ْؿ ُحُؼقَقُفْؿ َوَسُؾقا اَأدُّ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  َغْقِر َهَذا اْلَؿْقِضِع: ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ِة،  :َولَِفَذا َكاَن مِ ؿَّ

َئِ ْٕ ُلُزوُم اْلَجَؿاَطِة، َوَتْرُك قَِتاِل ا

ـْ ُأُصقِل ِديـِِفْؿ،  .ـَةِ َوَتْرُك اْلِؼَتاِل فِل اْلِػتْ 
ِة مِ ؿَّ

َْهَقاِء َكاْلُؿْعَتِزَلِة: َفَقَرْوَن اْلِؼَتاَل لأِْلَئِ ْٕ ا َأْهُؾ ا َوَأمَّ

َػاِت، َواْلَعْدَل الَِّذي ُهَق  :َوَيْجَعُؾ اْلُؿْعَتِزَلُة ُأُصقَل ِديـِِفْؿ َخْؿَسةً  اْلتَّْقِحقَد الَِّذي ُهَق َسْؾُب الص 

ـِ اْلؿُ التَّْؽِذيُب بِ   َط
َ
َْمَر بِاْلَؿْعُروِف َوالـَّْفل ْٕ ، َوإِْكَػاَذ اْلَقِطقِد، َوا ـِ ـَ اْلَؿـِْزَلَتْق ـَْؽِر اْلَؼَدِر، َواْلَؿـِْزَلَة َبْق

ةِ  ؿَّ
َئِ ْٕ  .(2)«الَِّذي مِـُف قَِتاُل ا

ـْ ُأُصقِل اْلُؿْعَتِزَلةِ 
َ ، إَِذْن َيا َشْقُخ َوِحقُد، مِ ْٕ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ ا

اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ  :ْهَقاءِ َومِ

 الظَّالِِؿ.

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ِة: َفَؽْقَػ َيُؽقُن ِخاَلًفا؟! :َومِ ؿَّ

َئِ ْٕ ْبـُر َطَؾك َجْقِر ا  الصَّ

َبْقِر  ـُ الزُّ ـُ َواْب َهْ  ڤَكْقَػ َيُؽقُن اْلُحَسْق ْٕ ـْ َوَغْقُرُهَؿا َطَؾك ُأُصقِل َأْهِؾ ا َقاِء َواْلبَِدِع؟ ُثؿَّ َفْفُؿ َم

 َهَذا؟!

، وَ  ـَ ِة، َوَطَدَم اْلُخُروِج َطَؾْقِفْؿ ُهَق إِْجَؿاُع اْلُؿْسِؾِؿق ْبَر َطَؾك َجْقِر اأْلَئِؿ  ْرَكا اآْلَن َأن  الص  ْرَكا َقر  َقر 

ـ ِة َواْلَجَؿاَطِة، َوَأن   ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ ِة َأْيًضا َأن  َهَذا ِم َمـَْفَج اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج اْلُخُروُج َطَؾك َأئِؿ 

ـْ ُدَطاِة َأيِّ َمـَْفٍج؟  الظُّْؾِؿ َواْلَجْقِر: َفَقا ُتَرى َأْكَت ِم

                                                 

 (.219-18/218) "مجؿقع الػتاوى"( 2)

 



َصاَطِة  َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك ُوُجقِب  :َوَذَكَر ِطَقاٌض » :َقاَل  «ُطْؿَدِة اْلَؼاِري»فِل  اْلَعْقـِـل  َأن   َوَأِزيُدكَ 

َماِم فِل َغْقِر َمْعِصقٍة، َوَتْحِريِؿِفا فِل اْلَؿْعِصَقةِ  ـُ َبطَّالٍ  .اإْلِ اْحَتجَّ بَِفَذا اْلَخَقاِرُج: َفَرَأُوا  :َوَقاَل اْب

ِة اْلَجْقِر، َواْلِؼَقامَ اْلُخُروَج َطَؾك أَ  ؿَّ
 .(2)«َطَؾْقِفْؿ ِطـَْد ُضُفقِر َجْقِرِهؿْ  ئِ

ـِ الَِّذي َيَرى الْ  ِة اْلَجْقِر َواْلِؼَقاَم َطَؾْقِفْؿ ِطـَْد ُضُفقِر َجْقِرِهْؿ؟ ُهُؿ اْلَخَقاِرُج َم ؿَّ
 .ُخُروَج َطَؾك َأئِ

ـَ َلـَا وبَِفَذا  ـْ ُأُصقِل أَ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َتَبقَّ
ِؽ َأنَّ مِ ًٓ لِؾشَّ َٓ َيَدُع َمَجا ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ بَِؿا   ْهِؾ السُّ

ـْ ُأُصقِل اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج اْلُخُروَج َطَؾك ، َؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِرِ اْلُخُروِج طَ  َطَدمَ 
َوَأنَّ مِ

 .اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِرِ 

ـْ َواِض َوإِْن  اْلَؽاَلُم َواِضٌح،فَ  َياَدَة َأْيًض ُخ : فَ اآْلَن ِطـَْدك ًحا إَِلكَلْؿ َيُؽ  :اْذ َهِذِه الزِّ

ـُ َحَجرٍ فِـل َقاَل  ـِ َطْؿرٍو هللاِ ا فِل َشْرِحِف لَِحِديِث َطْبدِ -( 5/124) «َفْتِح اْلَباِري»اْلَحافُِظ اْب ْب

ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد » :َمْرُفقًطا ـُ اْلُؿـِْذرِ » :-«َم ُجِؾ َأْن  :َقاَل اْب َوالَِّذي َطَؾْقِف َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ لِؾرَّ

ـْ ُطَؾَؿاِء اْلَحِديِث َيْدَفَع طَ 
ـْ ُيْحَػُظ َطـُْف مِ َّٓ َأنَّ ُكؾَّ َم َر إَِذا ُأِريَد ُضْؾًؿا بَِغْقِر َتْػِصقٍؾ، إِ

ا ُذكِ ؿَّ

ْبِر َطَؾك َجْقِرِه، َوَتْرِك الْ  َْمِر بِالصَّ ْٕ ْؾَطاِن: لِْمَثاِر اْلَقاِرَدِة بِا ـَ َطَؾك اْستِْثـَاِء السُّ  .«َؾْقفِ ِؼَقاِم طَ َكاْلُؿْجِؿِعق

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َيُؼقُل فَ 
ـْ ُيْحَػُظ َطـُْف مِ ـْ ُكؾ  َم ـُ اْلُؿـِْذِر َيْذُكُر َط ـَ َطَؾك اْستِْثـَاِء » :َفَذا اْب َكاْلُؿْجِؿِعق

ْؾَطانِ   .«السُّ
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ْؾَطاُن َما يُ   فِل إِكََّؿا ُيْصَبُر َطَؾْقِف، وَ وَ َردُّ َطَؾْقِف إَِذا َأَراَد اْلَؿاَل، إَِذْن السُّ
ُّ
ـَْعاكِل َمُة الصَّ َقْد َذَكَرُه اْلَعالَّ

اَلمِ » ْبفُ «ُسُبِؾ السَّ  .(2)، َوَلْؿ َيَتَعؼَّ

َب اْلَحافُِظ َأُبق َطَقاَكَة فِل  :ْبِقيَب ُخْذ َهَذا الت   َبْؾ  َطَؾك َحِديِث ُحَذْيَػَة ِطـَْد ُمْسِؾٍؿ  «ُمْسَتْخَرِجفِ »َبق 

 َبَقاُن ذِ » :(: َفَؼاَل 4/421َهَذا )
 
َماِم َوإِْن َلْؿ َيْفَتِد بَِفْدِي الـَّبِل َوَلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصْكِر اْلَخَبِر اْلُؿقِجِب َصاَطَة اإْلِ

َـّ بُِسـَّتِفِ   .«َوإِْن َضَرَب ُضُفقَر َرِطقَّتِفِ  ،َيْسَت

 َما َرْأُيَؽ فِل َهَذا التَّْبِقيِب اْلَؿاتِِع؟ َوَما َتُؼقُل فِل َهَذا ُكؾ ِف؟

ـْ ُأُصقِل أَ -قُرُه َكثِقرٌ َوغَ -َأَبْعَد َهَذا 
ْجَؿاِع َهِذِه ُكؾ َفا، َوَبَقاِن َأنَّ َهَذا مِ ِت اإْلِ َٓ ـَِّة ، َأَبْعَد ُكُؼق ْهِؾ السُّ

ـُ  :َتْلتِل َأْكَت َوَتُؼقُل  :َواْلَجَؿاَطةِ    :َوَتُؼقُل  .اْلُحَسْق
ٌّ
 .َأْكَت َمْدَخؾِل

ِء َوَهْؾ  اْلَؿَداِخَؾِة؟! َهَذا َمـَْفَج َصاَر َهْؾ  اْلَعظِقِؿ!هللاِ ُسْبَحاَن ا َٓ ِة َهُم ؿَّ
َئِ ْٕ ـَ ا

ـْ َذَكْرَكا مِ ُكؾُّ َم

 َمَداِخَؾٌة؟!

ـ ِة  َأَكا فِل اْلَحِؼقَؼةِ  َأْطَتبُِر َأن  َهَذا ُهَق ُطْؿُؼ اْلَخَطنِ فِل َهِذِه اْلَؽِؾَؿِة، َأك َؽ َقَؾْبَت َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ

َر ِمـُْفؿْ  َواْلَجَؿاَطِة لَِقُؽقَن َمـَْفَج   .اْلَؿَداِخَؾِة: لُِتـَػِّ

َٓ َتْجرُ  ـِ َوَأَخَػْقَتُف: َولَِفَذا َأْكَت  ق ِر اْلَقاِضِح اْلَبق  ُؤ َأْن َأْمٌر َطِجقٌب! َتَرْكَت ُكؾَّ َهَذا اْلَؿـَْفِج الـَـّ

 َ
ِ
َؾِػ لَِطَؾَبتَِؽ: ٕ ـْ ُكُتِب السَّ

َؿ بَِفَذا اْلَؽاَلِم اْلَؿـُْؼقِل مِ كََّؽ َلْق َتَؽؾَّْؿَت بَِفَذا اْلَؽاَلِم لَِطَؾَبتَِؽ، َتَتَؽؾَّ

ْرتَ  َْهَقاءِ  :َسْقَف َيُؼقُلقَن َلَؽ فَ َلُفْؿ، ُف َوَقرَّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
 .إِْن َلْؿ َتْؾَتِزْم بَِفَذا اْلَؽاَلِم، َفَلْكَت ِطـَْدَكا ُمْبَتِدٌع مِ
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َفاعَ  َتَؽ َجَعْؾَت َقِضقَّـ -ِديدِ َولأِْلََسِػ الشَّ -َلؽِـََّؽ  ـْ َكْػِسِؽ،  الد  ـْ ُهَق مِْثُؾَؽ، وَ َط ـْ ُهَق مَ َوَطؿَّ

َْهَقاِء  ،َطَؾك َضْربَِؽ  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
َٓ َتُؽقُكقا مِ ُطقا، َوَحتَّك  َٓ ُتَبدَّ د  َطَؾك اْلَؿَداِخَؾِة: َحتَّك  فِل َثْقِب الرَّ

ِب اْلِعْؾؿِ   .ِطـَْد ُصالَّ

ـْ َأُققُل 
َّٓ َتُؽق أَرْدُتؿْ  إَِذا :َلؽِ َْهقاءِ َأ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا

َفاْكَلْوا بَِلْكُػِسُؽْؿ َأْن َتُؽقُكقا َطَؾك َمـَْفِج  ُكقا مِ

ـْ َأْن َتْسَتِدلُّ  َفْضاًل  ،اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج  ُبَفاِت كَ بِ ِفؿ لَِؿـَْفجِ  قاَط ِػْعِؾ َؿا اْسَتْدَلْؾُتؿ بِ اْلُؿَتَشابِِف َوالشُّ

ـِ َوفِعْ  ـِ اْلُحَسْق َبْقِر، َوَغْقرِ  ِؾ اْب  قاَحتَّك َتْسَتِدلُّ  ْؿ َلْؿ َيْسَتِدلُّقا بَِفَذا،َأْكُػُسفُ َفاْلَخَقاِرُج َواْلُؿْعَتِزَلُة  ،ِهَؿاالزُّ

 .(2)بِفِ  ؿَأْكتُ 

 ًٓ َٓ  َوُمْعَتزِ ، َفَؼْد ُفْؼُتُؿ اْلَخَقاِرَج َواْلُؿْعَتِزَلَة اْستِْد
ٍّ
 َفْؾَقْفـَْل ُكؾُّ َخاِرِجل

ٍّ
ُْصُروَحاِت  لِل ْٕ تِل  بَِفِذِه ا الَّ

ـَِّة. َجْت لَِؿـَْفِجِفْؿ، َوَأْلَبَسْتُف ُلْبَسَة اْلَحؼ  َوالسُّ  َروَّ

َبـْقرِ  ـِ الزُّ ـْ ِ َطِؾلٍّ َواْب  ب
ـِ ا َقِضق ـُة اْلُحَسْق ْجَؿاَطاِت َأْم َل؟ڤَأم   ، َوَهْؾ َتْصُؾُح لُِؿَعاَرَضِة َهِذِه اإْلِ

                                                 

قال الؿروذي: مضقت إلك الؽرابقسل، وهق إذ ذاك (: »807-1/806) "شرح طؾؾ الرتمذي"ابـ رجب يف ( قال 2)

صرة أبل طبداهللا، فؼؾت لف: إن كتاب الؿدلسقـ يريدون أن يعرضقه طؾك أبل طبداهللا، مستقر يذب طـ السـة، ويظفر ك

فَلضِفر أكؽ قد كدمت حتك ُأخرب أبا طبد اهللا. فؼال لل: إن أبا طبداهللا رجؾ صالح مثؾف يقفؼ إلصابة الحؼ، وقد رضقُت 

ؾك هذا الؽتاب فلبقُت طؾقفؿ. وقؾت: أن ُيعرض كتابل طؾقف. وقال: قد سللـل أبق ثقر وابـ طؼقؾ وحبقش أن أضرب ط

بؾ أزيد فقف. ولج يف ذلؽ وأبك أن يرجع طـف. فجلء بالؽتاب إلك أبل طبداهللا، وهق ٓ يدري َمـ وضع الؽتاب، وكان يف 

 الؽتاب الطعـ طؾك إطؿش والـصرة لؾحسـ بـ صالح، وكان يف الؽتاب: إن قؾتؿ: إن الحسـ بـ صالح كان يرى

أبل طبداهللا، قال: هذا جؿع لؾؿخالػقـ ما لؿ يحسـقا أن يحتجقا  ابـ الزبقر قد خرج. فؾؿا ُقِرَئ طؾكرأي الخقارج ففذا 

 «.بف، حذروا طـ هذا. وهنك طـف

بف وإققال  فلكتؿ جؿعتؿ لؾؿخالػقـ مـ الخقارج واإلخقان الؿسؾؿقـ ما لؿ يحسـقا أن يحتجقا بف، جؿعتؿ لفؿ الشُّ

 قهنا مـ قبؾ!الشاذة، والتل لؿ يؽقكقا يعرف



 :ُؾُف َلَؽ اآْلنَ َفَذا َما َسـَُػصِّ فَ 

ًل  ُبدَّ َأْن َكْعَؾَؿ َأنَّ َهِذهِ  -َأو   .ُشْبَفٌة َوَلْقَسْت َدلِقاًل  َٓ

ـَ َيْؼَرُءوَن َهِذِه الرُّ  ِذي ـْ إِْخَقاكِـَا الَّ
ا، َأْرُجق مِ ٌة ِجدًّ ْكتَِباَه َوَهِذِه َمْسَلَلٌة ُمِفؿَّ

ِ
ـَ : َلَفاُدوَد آ َفْرٌق َبْق

ـَ ا لِقِؾ َوَبْق ْبَفِة.الدَّ  لشُّ

لقُؾ  ا الدَّ َؾِػ ، َوَقاَم َطَؾقْ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ، َوَقاَمْت َطَؾْقِف ُسـَُّة َرُسقِل اهللاَِفُفَق َما َقاَم َطَؾْقِف ِكَتاُب ا :َأمَّ ِف َفْفُؿ السَّ

الِِح   .الصَّ

ا َأْخُذ وَ  ـَ َأمَّ
ِة مِ  .ُشُبَفاٍت َطَؾك اْلَحؼ   اْلَؿَقاِقِػ َأِو اْلَؽؾَِؿاِت ... إَِلك آِخِرِه، َفَفِذِه ُتَعدُّ إَِدلَّ

 َهَذا
 
ا ِققَؾ َلُف َطَؾك لَِساِن اْلَؿْدَخؾِل ْقَخ َوِحقًدا َلؿَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ، َقاَل َرُسقُل اهللاَُقاَل ا :َولَِفَذا َفنِنَّ الشَّ

ْجَؿاَطاُت ... َقاَل ُذكَِرْت َلُف وَ  ؟ َهْؾ َتُؼقُل  :اإْلِ ـِ َوَكَلنَّ َهِذِه اْلَؼِضقََّة ُهَق ُمْبَتِدٌع؟  :َماَذا َتُؼقُل فِل اْلُحَسْق

تِل َتْشَغُؾُف!  الَّ
َ
 ِهل

َْجَدُر َأنْ  ْٕ : َهؾِ  َوَكاَن ا ًٓ َؾ َلُف َأوَّ ـَِّة  ُتَمص  ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ مِ

َٓ  َواْلَجَؿاَطةِ  ْجَؿاعُ َأْم  َٓ  ؟ َوَهْؾ َوَرَد فِقِف اإْلِ ْجَؿاَع؟ َوَهْؾ َهِذِه اْلَققائُِع ؟ َوَما ُح َأْم  ـْ َخاَلَػ اإْلِ ْؽُؿ َم

تِل َس  ؟ ُثؿَّ َبْعَد َذلَِؽ َتَعاَل إَِلك َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة الَّ َٓ ْجَؿاِع َأْم 
 هللاُإِْن َشاَء ا-ـُِجقُب َطـَْفا َصالَِحٌة لِـَْؼِض اإْلِ

ـَ  :-َتَباَرَك َوَتَعاَلك ُع اْلُحَسْق َٓ  ڤَهْؾ ُتَبد   ؟َأْم 

ْبَفِة: ُشْبَفِة  ـْ َهِذه الشُّ ا اْلَؽاَلُم َط ـِ َوطْبِداُخُروِج َأم  َبْقرِ هللاِ اْلُحَسْق ـِ الزُّ ـُ َقْد َردَ ڤْب ْدَكا ، َفـَْح

ا،  ـْ ُوُجقٍه:وَ َطَؾْقَفا َكثِقًرا ِجدًّ دُّ َطَؾْقَفا ِم  الر 



ُل  ـَ الْ إِنَّ مِ  :اْلَقْجُف اأْلَو  دُّ الَأْن َيُؽقَن َؾَؿاِء َقاصَِبًة عُ ـَ اْلُؿتََّػِؼ َطَؾْقِف َبْق ملسو هيلع هللا ىلص َوإَِلك َرُسقلِِف هللاِ إَِلك ا رَّ

ـْ َكاَن: لَِؼْقلِ التَّـَاُزِع، َوَأنَّ ُكؾَّ َقْقٍل  ِطـْدَ   :-َتَباَرَك َوَتَعاَلك- فِ َخاَلَػُفَؿا َمْرُدوٌد َطَؾك َصاِحبِِف َكاِئـًا َم

-. َوَقْقلِِف [59]الـساء:      رتيب  جت  حت  خت   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب            زت

 .[20]الشقرى:  رتزتوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ: -َوَتَعاَلك ُسْبَحاَكفُ 

 اْلَجؾِقُؾ َأُبق ُهَرْيَرَة 
ُّ
َحابِل ـْ َرُسقِل ا» :لَِرُجؾٍ  ڤَقاَل الصَّ ْثُتَؽ َط ـَ َأِخل، إَِذا َحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َيا اْب

َْمثَ  ْٕ ـُ َماَجْف  .«اَل َحِديًثا: َفاَل َتْضِرْب َلُف ا َمتِفِ »فِل  $َذَكَرُه اْب  .(2)«ُمَؼد 

ـْ َرُسقِل ا»َوَمْعـَك  ْثُتَؽ َحِديًثا َط َْمَثاَل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ إَِذا َحدَّ ْٕ َقاَل ُفاَلٌن،  :َٓ َتُؼْؾ  :«َفاَل َتْضِرْب َلُف ا

 َولَِؿ؟ َوَكْقَػ؟

 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ   «اْلَؿْدَخؾِ »َكَؿا فِل - $َوَقاَل ا

 
ـْ َرُسقِل ا» :-(2/274) لِْؾَبْقَفِؼل  هللاِإَِذا َبَؾَغَؽ َط

اَك َيا َطامُِر َأْن َتُؼقَل بَِغْقِرِه: َفنِنَّ َرُسقَل املسو هيلع هللا ىلص ـِ ا ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ، َفنِيَّ ًغا َط  .(1)«-َتَباَرَك َوَتَعاَلك-هللاِ َكاَن ُمَبؾ 

                                                 

 سـده حسـ.( 2)

(، والطقسل يف 7969) "مسـده"(، والبزار يف 79) "جامعف" والرتمذي يف (،485، 11) "ســف" يف ماجف  ابـ  أخرجف

الرحؿـ، طـ أبل هريرة، بف  أبل سؾؿة بـ طبد مـ صريؼ محؿد بـ طؿرو، طـ ،(، وغقرهؿ66)"مختصر إحؽام"

ا َغق  »مرفقًطا:  ُئقا ِمؿ  فؼال ابـ طباس: أتقضل مـ الحؿقؿ؟ فؼال لف: يا ابـ أخل ... الحديث. وذكره ابـ  .«َرِت الـ ارُ َتَقض 

 ( مختصًرا طؾك الؿقققف.11) "الؿؼدمة"ماجف يف 

 (.2/353) "صحقح أبل داود"وحسـف إلباين يف 

إدريس الحـظؾل، طـ  ( مـ صريؼ أبل حاتؿ محؿد بـ134) "الؿدخؾ إلك الســ الؽربى"أخرجف البقفؼل يف ( 1)

 سعقد بـ الؿغقرة، طـ طامر بـ يساف قال: سؿعت إوزاطل يؼقل: ... فذكره.



ِة،  ُمَّ ْٕ َرُه َيا َأِخل فِل ا َؽ َٓ َتْجَعْؾ هَ وَ َهَذا الَِّذي َيـَْبِغل َأْن ُتَؼر  َأْن  -َحْقُثَؿا َذَهْبَت ُهـَا َوُهـَاكَ -ؿَّ

ـِ  ـَِّة َط ـْ َقْقٍم َخاَلُػقَها َقْصًدا، ِحقـََؿا َأْبَعُدوا ُكُتَب َأْهِؾ السُّ ـَِّة، َوَأْن ُتَدافَِع َط َد فِل السُّ ِة،  ُتَزه  ُمَّ ْٕ ا

 .َواْسَتـْبَدُلقَها بِآَراٍء َفاِسَدٍة َوُشُبَفاٍت َكاِسَدةٍ 

َكَّـَا َطَرْضـَا َطَؾْقُؽْؿ َهَذا َتْؽَراًرا َومَِراًرا، َوُقْؾـَا َلُؽؿْ -َأْكَت َوُهؿْ -َقْصًدا  :َفاَوَأُققلُ 
ِ
اْقَرُءوا ُكُتَب  :: ٕ

يؿُ  ِة، َفَؾْؿ َتْؼَرُءوا، َوَدَخْؾُتْؿ فِل َأْحَضاِن اْلِحْزبِقَِّة، َوَدَخْؾُتْؿ فِل َأْحَضاِن الد  ُمَّ ْٕ َؾِػ َطَؾك ا اصِقَِّة، ْؼرَ السَّ

تِل َطَجَز اْلؿُ  ... ْلتَِؿاَساِت الَّ
ِ
ـَ اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلِة آ

ْعَتِزَلُة َوِصْرُتْؿ َتْؾَتِؿُسقَن لَِؿـَْفِج اْلُؿْبَتِدَطِة مِ

ـِ اْلتَِؿاِسَفا  .َواْلَخَقاِرُج َط

َؾِػ فَ  ـْ َكاَلِم السَّ
َل وَ ، -َيا إِْخَقاكِل-اَلُبدَّ َأْن َكَتَعؾََّؿ مِ َوَّ ْٕ ـَا ا ُبدَّ َأْن َيُؽقَن َهَذا َهؿَّ َٓ. 

؟فَ 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ  َؿاَذا َقاَل ا

 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ ـْ َرُسقِل ا» :$َقاَل ا اَك َياَطامُِر َأْن َتُؼقَل بَِغْقِرِه: َفنِنَّ َرُسقَل ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ إَِذا َبَؾَغَؽ َط ، َفنِيَّ

ـِ ا ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ا ًغا َط  .«هللاَِكاَن ُمَبؾ 

ـِ اهَ هللاِ! ُسْبَحاَن ا ًغا َط ـُ ُمَبؾ   ؟!هللاِْؾ َكاَن اْلُحَسْق

ـِ ا ٌغ َط ُسقُل ُمَبؾ  َْمرُ فَ ، هللاِالرَّ ْٕ ُسقُل َكَذا، اْكَتَفك ا ُسقُل؟ َقاَل الرَّ  .َؿاَذا َقاَل الرَّ

                                                                                                                                                     

( مـ صريؼ 400) "الػؼقف والؿتػؼف"(، والخطقب يف 734) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"وأخرجف الاللؽائل يف 

يا أبا »حسقـ، قال: قال لل إوزاطل: طبدالؽريؿ بـ الفقثؿ، طـ سعقد بـ الؿغقرة الصقاد، طـ أبل محؿد مخؾد بـ ال

 «.كان مبؾًغا طـ ربف ملسو هيلع هللا ىلصحديث فال تظــ غقره: فنن محؿًدا  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد، إذا بؾغؽ طـ رسقل اهللا 

 وهذا سـد صحقح.



ـَ ُطَؿَر  َأنَّ  الت ْرمِِذي  بَِسـٍَد َصِحقٍح  اَء ِطـْدَ َولَِفَذا َج  ـِ التََّؿتُّ  ڤاْب ا ُسِئَؾ َط  ِع،َلؿَّ

 َحاَلٌل » :َؼاَل فَ 
َ
 َفَؼاَل الشَّ  .«ِهل

ُّ
ـُ ُطَؿـ .إِنَّ َأَباَك َقْد َكَفك َطـَْفا :امِل اَن َأبِل َكَفك َأَرَأْيَت إِْن كَ » :رَ َفَؼاَل اْب

ُجُؾ  .«؟ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ قِل ابِل َكتَّبُِع َأْم َأْمَر َرُس َر أَ ، َأَأمْ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ قُل اَرُس  َطـَْفا َوَصـََعَفا َرُسقِل َبْؾ َأْمَر  :َفَؼاَل الرَّ

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َلَؼْد َصـََعَفا َرُسقُل ا» :اَل َفؼَ  .ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ا

ـُ اْلَخطَّاِب وَ  ُة ُمَتَؼر   ڤ َهَذا ُطَؿُر ْب ُمَّ ْٕ ، َفا ـَ َقاَل  :َأنَّ ُكؾَّ َقْقٍل ُيَردُّ إَِلك ٌر ِطـَْدَهاَوَلْقَس اْلُحَسْق

 .ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َرُسقُلُف هللاُا

ةِ َلْقَس ُهـَاَك َأَحٌد َمْعُصقًما فِل هَ وَ  ُمَّ ْٕ   ِذِه ا
 
ُة َراَجَعْت َأَبا َبْؽٍر  ،^َغْقُر الـَّبِل ُمَّ ْٕ ا أَ  ڤَفا َراَد َلؿَّ

، قَِتاَل  ـَ ي َة َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدَة  فِل ڤَأُبق َبْؽٍر وَ  اْلُؿْرَتد  يف  اَلفةَ اْلخِ َوَأنَّ  ،إَِلك الـَّص  َأْرَجَع إُمَّ

 .(1)َرْيشٍ قُ 

ُة َتْرِجُع فَ  ُمَّ ْٕ َر َهَذاوَ إَِلك الـَّص  َدائًِؿا، ا ُبدَّ َأْن ُكَؼر  ـْ فِقَفا َٓ
ِديدِ -، َلؽِ ُكؾُّ َكؾَِؿاتَِؽ  -لأِْلََسِػ الشَّ

ْر  تِل ُصْػَت بَِفا ُهـَا وُهـَاَك َلْؿ ُتَؼـر  ُُصقَل، َوَلْؿ َتْجَعؾْ فِقَفا الَّ ْٕ  .َقِضقَّـَتَؽ  َفاَهِذِه ا

                                                 

(، وأبق يعؾك يف 814) "جامعف"(، والرتمذي يف 5700رقؿ  1/95) "مسـده"أخرجف أحؿد يف  :سـده صحقح (2)

( وغقرهؿ مـ صريؼ الزهري، طـ سالؿ بـ طبد اهللا، أكف سؿع 3366) "مستخرجف" (، وأبق طقاكة يف5563) "مسـده"

 رجاًل مـ أهؾ الشام وهق يسلل طبد اهللا بـ طؿر طـ التؿتع بالعؿرة إلك الحج ... الحديث.

 ( مـ حديث طائشة ڤ.3667) "صحقحف"حديث سؼقػة بـل ساطدة: أخرجف البخاري يف ( 1)

ما ذكرتؿ »( مـ حديث ابـ طباس، طـ طؿر، وفقف: قال أبق بؽر لألكصار: 6830) "صحقحف"وأخرجف البخاري يف 

فقؽؿ مـ خقر فلكتؿ لف أهؾ، ولـ ُيعرف هذا إمر إٓ لفذا الحل مـ قريش، هؿ أوسط العرب كسًبا وداًرا، وقد رضقُت 

ق جالس بقــا، فؾؿ أكره مؿا لؽؿ أحد هذيـ الرجؾقـ، فبايعقا أيفؿا شئتؿ. فلخذ بقدي وبقد أبل طبقدة بـ الجراح، وه

قال غقرها، كان واهللا أن أقدم فتضرب طـؼل، ٓ يؼربـل ذلؽ مـ إثؿ، أحبُّ إللَّ مـ أن أتلمر طؾك ققم فقفؿ أبق بؽر، 

 الحديث....« الؾفؿ إٓ أن تسقل إلل كػسل طـد الؿقت شقًئا ٓ أجده أن 



َٓ ُتْتَرُك لَِتْرِك َبْعِض الـَّاِس، َأْو » :«ُمْسِؾؿٍ  َشْرِح »فِل  $َقاَل الـ َقِويُّ  ـَُّة:  َوإَِذا َثَبَتِت السُّ

ِفْؿ َلَفا  .(2)«َأْكَثِرِهْؿ، َأْو ُكؾ 

ـََّة؟ َكَعؿْ هللاُ ا  .َأْكَبـُر! َيْعـِل َقْد َيْتُرُك َأْكَثُر الـَّاِس السُّ

ـََّة؟! َكَعؿْ   .َوَقْد َيْتُرُك ُكؾُّ الـَّاِس السُّ

  :اْلَؿْؼُصقُد بِالـَّاسِ وَ 
ُّ
َّٓ َفالـَّبِل ـَ » :َيُؼــقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَطَقامُّ الـَّاِس، َوإِ تِل َضاِهرِي ـْ ُأم  َوَل َتَزاُل َصائَِػٌة ِم

ـْ َخَذَلُفؿْ  ـْ َخاَلَػُفْؿ، َوَل َم ُهْؿ َم ، َل َيُضرُّ  .(2)«َطَؾك اْلَحؼِّ

ـِ َتْقِؿق   ـَ » :َيُؼقُل  «َمْجُؿقِع اْلَػَتاَوى»فِل  $ـَة َوْلـَـُْظْر إَِلك َأبِل اْلَعب اِس اْب ِجَؿاُع اْلُػْرَقاِن َبْق

ؼَ  َعاَدِة َوالـََّجاِة َوَصِريِؼ الشَّ ، َوَصِريِؼ السَّ  
َشاِد َواْلَغل اَلِل، َوالرَّ اَوِة اْلَحؼ  َواْلَباصِِؾ، َواْلُفَدى َوالضَّ

َباُطُف، َوبِِف َيْحُصُؾ بِِف رُ هللاُ َأْن َيْجَعَؾ َما َبَعَث ا -َواْلَفاَلِك  ُسَؾُف َوَأْكَزَل بِِف ُكُتـَبُف ُهَق اْلَحؼَّ الَِّذي َيِجُب ات 

ـْ َكاَلِم َسائِِر ال
ُق بَِلكَُّف َحؼٌّ وِصْدٌق، َوَما ِسَقاُه مِ يَؿاُن، َفُقَصد  ـَّاِس اْلُػْرَقاُن َواْلُفَدى َواْلِعْؾُؿ َواإْلِ

، َوإِْن َخاَلَػُف َفُفَق َباصٌِؾ، َوإِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ َهْؾ َواَفَؼُف َأْو َخاَلَػُف لَِؽْقِن ُيْعَرُض َطَؾْقِف، َفنِْن َواَفؼَ  ُف َفُفَق َحؼٌّ

                                                 

 (.8/56) "طؾك صحقح مسؾؿالـقوي شرح "( 2)

 ڤ.( مـ حديث الؿغقرة بـ شعبة 2912(، ومسؾؿ )7322بخاري )أخرجف ال( 1)

 .ڤ( مـ حديث معاوية بـ أبل سػقان 2037(، ومسؾؿ )7321، 72وأخرجف البخاري )

 ڤ.( مـ حديث جابر بـ طبداهللا 2913، 256وأخرجف مسؾؿ )

 ڤ.( مـ حديث جابر بـ سؿرة 2911وأخرجف مسؾؿ )

 ڤ.( مـ حديث ثقبان 2910وأخرجف مسؾؿ )

 ڤ.( مـ حديث طؼبة بـ طامر 2914أخرجف مسؾؿ )و

 ڤ.( مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 2915وأخرجف مسؾؿ )



ـْ َلْؿ ُيْعَرْف َهْؾ َجاَء الرَّ 
َٓ ُيْعَرُف ُمَراُد َصاِحبِِف َأْو َقْد ُطِرَف ُمَراُدُه َوَلؽِ ُسقُل َذلَِؽ اْلَؽاَلِم ُمْجَؿاًل، 

َّٓ بِِعْؾؿٍ  ُف ُيْؿِسُؽ، َفاَل َيَتَؽؾَّؿُ َأْو َتـْؽِذيبِِف َفنِكَّ  بَِتْصِديِؼفِ  لِقُؾ، َوالـَّافُِع مِـُْف َما  .إِ َواْلِعْؾُؿ َما َقاَم َطَؾْقِف الدَّ

ُسقُل   .(2)«َجاَء بِِف الرَّ

لِقُؾ، َوالـَّافُِع مِ » :َهِذِه َقاِطَدٌة َربَّاكِقَّةٌ  ُسقُل اْلِعْؾُؿ َما َقاَم َطَؾْقِف الدَّ  .«ـُْف َما َجاَء بِِف الرَّ

َفا ِطْؾٌؿ؟فَ   َقا َشْقُخ َوِحقُد! َهِؾ الَِّذي َذَكْرَتُف فِل اْلَؽؾَِؿِة ُكؾ 

 .َكَعْؿ، ِطْؾؿٌ  :إِْن ُقْؾَت 

لِقُؾ  َأْن َيُؼقمَ َشْرُط اْلِعْؾِؿ  :ُقْؾـَا  .َطَؾْقِف الدَّ

ـِ َفَليَّ َدلِقٍؾ َذَكْرَت؟ َأْكَت َلْؿ َتْذُكْر لِْؾُحَس   َدلِقاًل! ڤْق

ـِ َدلِقاًل َواِحًدا ًٓ َأْصاًل، َبؾِ  َوَأكََّؽ  ،َتَخقَّْؾ َأكََّؽ َلْؿ َتْذُكْر لِْؾُحَسْق ـِ َقْق اْسَتْدَلْؾَت  َلْؿ َتْذُكْر لؾُحَسْق

؟َكاَن ، َفَؿا َقْقُلُف َحتَّك َكْعِرَف َهِؾ ڤِف بِِػْعؾِ  َٓ ـََّة َأْم  ـُ ُيَخالُِػ السُّ  اْلُحَسْق

؟ َهْؾ َذَكرْ  َهْؾ  ـِ َبْقِر؟ َهْؾ َذَكْرَت َدلِ  َت َدلِقاًل لِْؾُحَسْق ـِ الزُّ ْب
ِ
ـِ ُجَبْقٍر؟ َأْم ُهَق  قاًل ٓ ْب

ِ
َذَكْرَت َدلِقاًل ٓ

 
 
َفاِم إَِلك ُسـَِّة الـَّبِل ْشتَِباُه، َوَتْقِجقُف الس 

ِ
 الـَّاِصَعِة الَبق ـَِة؟ ملسو هيلع هللا ىلصآ

ا َقالَ  ـُ َتْقِؿقََّة َفْؾـََتَعؾَّْؿ َجِؿقًعا مِؿَّ َجك $ُف اْب ُة اْلُفَدى َوَمَصابِقُح الدُّ ؿَّ
اْلِعْؾُؿ َما َقاَم َطَؾْقِف » :َوَأئِ

ُسقُل  لِقُؾ، َوالـَّافُِع مِـُْف َما َجاَء بِِف الرَّ  .«ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ

َْكبَِقاِء بِآرَ » :«َدْرِء َتَعاُرِض اْلَعْؼِؾ َوالـ ْؼؾِ »َوَقاَل فِل  ْٕ َجاِل َوَتْؼِديُؿ َذلَِؽ ُمَعاَرَضُة َأْقَقاِل ا اِء الر 

ُسِؾ، َبْؾ ُهَق ِجَؿاُع ُكؾ  ُكْػرٍ  -َطَؾْقَفا  ـَ لِؾرُّ بِق  .(2)«ُهَق فِْعُؾ اْلُؿَؽذ 
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َة! ُمَّ ْٕ  اْكَتبِْف َيا َشْقُخ َوِحقُد! اْكُظْر إَِلك َأي  َصِريٍؼ َتْلُخُذ ا

َجا» َْكبَِقاِء بِآَراِء الر  ْٕ ، َوَتْؼِديُؿ َذلَِؽ -َسَقاٌء َكاُكقا َصَحاَبًة َأْو َغْقَر َصَحاَبةٍ -ِل ُمَعاَرَضُة َأْقَقاِل ا

ُسِؾ، َبْؾ ُهَق ِجَؿاُع ُكؾ  ُكْػرٍ  ـَ لِؾرُّ بِق  .«َطَؾْقَفا، ُهَق فِْعُؾ اْلُؿَؽذ 

ِة تَِؾَؽ اْلَؿَسالَِؽ تَ ْحَذْر َأْن تَ َفؾْ  ُمَّ ْٕ  .ْسُؾَؽ بِا

َْمِر إَِلك ْٕ ُسقُل، َلْقَس إَلك فِْعِؾ ُفاَلٍن َأْو َغْقِرهِ ، هللاَُقاَل ا :َفَؿَردُّ ا  .َقاَل الرَّ

دِّ َطَؾْقَفااْلَؼاِطَدُة اأْلُوَلك فِل بَ  َهِذهِ  ْبَفِة والر   .َقاِن َهِذِه الشُّ

ا َقاَلُف ال ـَ َلـَا مِؿَّ ُسقُل َوَقْد َتَبقَّ َٓ َيُجقزُ َأنَّ اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِ  ملسو هيلع هللا ىلصرَّ  .ِؿ 

ًٓ ُأذَ وَ  ََحاِديِث إِْجَؿا ْٕ ُرُكْؿ بَِبْعِض ا ، َوإِْن َكاَن ِطـَْدَك -َوإِْن َكاَن َهَذا َقْد َذَكْرَكاُه َتْؽَراًرا َومَِراًرا-ك 

ـَ اْلَؼَصِص َواْلِحَؽاَياِت 
ًٓ مِ ِة،  َأَحاِديُث ُتَعاِرُض َهِذِه َفْؾُتْبِرْزَها َبَد ُمَّ ْٕ تِل َتـُْشُرَها فِل ا ا كَ الَّ ـُ فَ َأمَّ َؿا ْح

ـْ َسِخطَ  ، َوَسِخَط َم َ
ـْ َرِضل َ َم

ـَُّة، َرِضل َّٓ السُّ  .ِطـَْدَكا إِ

ـْ َطْبدِ  :ِمـَْفا ْقَخاِن َط ـِ َمْسُعقٍد هللاِ ا َما َرَواُه الشَّ َفا َسَتُؽقُن » :ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ اَل َرُسقُل اقَ  :، َقاَل ڤْب إِك 

ـْ َأْدَرَك مِـَّا َذلَِؽ؟ قَ ُر ْلمُ ، َكْقَػ تَ هللاُِسقَل اَيا رَ  :اُلقا، قَ «َبْعِدي َأَثَرٌة وُأُمقٌر ُتـْؽُِروَكَفا وَن » :اَل َم ُتَمدُّ

 .(1)«ُؽؿْ ال ِذي لَ هللاَ ْسَلُلقَن اال ِذي َطَؾْقُؽْؿ، َوتَ  َحؼ  الْ 
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ـْ َطبْ  ـِ َطبَّاٍس هللاِ ا دِ َوَط ـْ َأِمقرِِه َشْقًئا َفْؾَقْصبِْر: َفنِ مَ » :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َأنَّ َرُسقَل ا ڤْب ـْ ـْ َكرَِه ِم ُف َم ك 

ْؾَطاِن ِشْبًرا َماَت ِمقَتًة َج  ـَ السُّ  .(2)«ةً اِهِؾق  َخَرَج ِم

امِِت  ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب   :َقاَل  ڤ َوَط
ُّ
َأْن َباَيَعـَا  :َفَؽاَن فِقَؿا َأَخَذ َطَؾْقـَا .َفَباَيْعـَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَطاَكا الـَّبِل

ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل َمـَْشطِـَا َوَمؽْ  َْمَر َأْهَؾُف، َطَؾك السَّ ْٕ َٓ ُكـَاِزَع ا َرِهـَا، َوُطْسِرَكا َوُيْسِرَكا، َوَأَثَرٍة َطَؾْقـَا، َوَأْن 

ـَ ا» :َقاَل   .ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  .(1)«فِقِف ُبْرَهانٌ هللاِ إِل  َأْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا ِطـَْدُكْؿ ِم

ِة اْلَجْقرِ  فُ ْذُكُروكَ تَ َما ُكؾُّ  َوَهَذا: «َأَثَرٌة، َوُأُمقٌر ُتـْؽُِروَكَفا» ؿَّ
ـْ َأئِ ، َوَسَجـُقا، َفَعُؾقا، َوَأَخُذوا :َط

ُبقا   َفْؾ فَ  .َوَطذَّ
 
ـْ َوْصِػ الـَّبِل  ؟(3)ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُتْؿ َط

  :َيُؼقُلقنَ 
ُّ
ْرِع، َوالـَّبِل ِء َما َيْحُؽُؿقَن بِالشَّ َٓ ُدوَن بَِغْقرِ َقْقٌم َيْسَتـُّقَن بَِغْقرِ ُسـ تِل، َوَيفْ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَهُم

ْرِع؟! .(4)«َهْديِل، َتْعرُِف ِمـُْفْؿ َوُتـْؽِرُ  ـَ اْلُحْؽِؿ بِالشَّ
 َهْؾ َهَذا مِ

 
ُّ
ـْ ُقَرْيشٍ » :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل تِل َطَؾك َيَدْي ِغْؾَؿٍة ِم  .(5)«َهَؾَؽُة ُأم 
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ُّ
َبِل َذرٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل

ِ
ُروَكْقَػ َأْكَت إَِذا َكاَكْت َطَؾْقَؽ أُ » :َقاَل ٕ ـْ َوْقتَِفا؟ َمَراُء ُيَمخِّ اَلَة َط  :َأوْ -َن الص 

ـْ َوْقتَِفا اَلَة َط اَلَة لَِقْقتَِفا، َفنِْن َأْدَرْكَتَفا » :َفَؿا َتْلُمُركِل؟ َقاَل  :ُقْؾُت  :َقاَل  .«-ُيِؿقُتقَن الص  َصؾِّ الص 

َفا َلَؽ َكافَِؾةٌ   .(2)«َمَعُفْؿ: َفَصؾِّ َفنِك 

ـِ َمالٍِؽ َوَرَوى ُمْسؾٌِؿ طَ  تُِؽُؿ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َسِؿْعُت َرُسقَل ا :َقاَل  ڤـْ َطْقِف ْب ِخَقاُر َأئِؿ 

ـَ  تُِؽُؿ ال ِذي ـَ ُتِحبُّقَكُفْؿ َوُيِحبُّقَكُؽْؿ، َوُتَصؾُّقَن َطَؾْقِفْؿ َوُيَصؾُّقَن َطَؾْقُؽْؿ، َوِشَراُر َأئِؿ  ُتْبِغُضقَكُفْؿ  ال ِذي

َل، َما َأَقاُمقا » :، َأَفاَل ُكـَابُِذُهْؿ؟ َقاَل هللاَِيا َرُسقَل ا :ُقْؾـَا :َقاُلقا، «ـُقَكُفْؿ َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ َوُيْبِغُضقَكُؽْؿ، َوَتْؾعَ 

اَلةَ  قُؽُؿ الص 
اَلَة، َل، َما َأَقاُمقا فِ قُؽُؿ الص 

 .َواُه ُمْسؾِؿٌ رَ  .(1)«فِ

ـْ َطْبدِ  ـِ ُطَؿَر هللاِ ا َوَط   :َقاَل  ڤْب
َّ
ـْ َصاَطٍة َلِؼَل ا» :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِل ـْ َخَؾَع َيًدا ِم َيْقَم هللاَ َم

ـْ َماَت َوَلْقَس فِل ُطـُِؼِف َبْقَعٌة: َماَت ِمقَتًة َجاِهِؾق ةً  َة َلُف، َوَم  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.(3)«اْلِؼَقاَمِة َوَل ُحج 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ْؿَع َوالط اَطَة فِل ُطْسرَِك َوُيْسرَِك، َطَؾْقَؽ الس  »: ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َقاَل َرُسقُل ا :َقاَل  ڤَوَط

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. .(4)«َوَمـَْشطَِؽ َوَمْؽَرِهَؽ، َوَأَثَرٍة َطَؾْقَؽ 

ـَ  َْمَر. إَِلك َغْقِر َذلَِؽ مِ ْٕ ـُ َهَذا ا تِل ُتَبق  ََحاِديِث الَّ ْٕ  ا

ـُ َبط اٍل فِل  َٓ تَ : »«َشْرِح اْلُبَخاِريِّ »َولَِفَذا َقاَل اْب ـِ َطبَّاسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرى َقْقَلُف َأ ـْ » :فِل َحِديِث اْب َم

ْؾَطاِن ِشْبرً  ـَ السُّ
َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َباَيَعـَا َرُسقَل ا» :َوفِل َحِديِث ُطَباَدةَ  «.ا َماَت مِقَتًة َجاِهؾِقَّةً َخَرَج مِ
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ْؿِع َوالطَّاَطةِ  َّٓ »إَِلك َقْقلِـِف: « السَّ َْمَر َأْهَؾُف، إِ ْٕ َّٓ ُكـَاِزَع ا ُف َطَؾك «َأْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا َوَأ : َفَدلَّ َهَذا ُكؾُّ

َماءِ  َّٓ َيَتَسبََّب إَِلك َسْػِؽ الد  ، َوَأ ـَ َّٓ َيُشؼَّ َطَصا اْلُؿْسؾِِؿق ِة، َوَأ ؿَّ
َئِ ْٕ َوَهْتِؽ ، َتْرِك اْلُخُروِج َطَؾك ا

َماُم َوُيْظِفَر ِخاَلَف  َّٓ َأْن َيْؽُػَر اإْلِ ْساَلِم، َفاَل َصاَطَة لَِؿْخُؾقٍق َطَؾْقفِ اْلَحِريِؿ، إِ  .(2)«َدْطَقِة اإْلِ

ُر َذلَِؽ الَحاكِؿَ  :ؿْ َفنِْن ُقْؾتُ  ـُ ُكَؽػ   .َكْح

 :ُقْؾـَا

ًل  ُروَن َهَذا. َمَعُؽؿْ  ـَاكَِزاطُ  :َأو  ِر، َوَأْكُتْؿ ُتَؼر 
 فِل َمْسَلَلِة اْلَحاكِِؿ اْلَجائِ

َّٓ َيـَْبِغل  :َوَأْيًضا ابَِؼ َكْذكُ  َأ ئِقَس السَّ َكَّ َغْقَرهُ َأْو  َر الرَّ
ِ
يْ  ُؽؿْ : ٕ قَن وَ َهَذا،  ُتؿْ َقْد َتَعدَّ َن َتْسَتِدلُّ ْٔ َأْكُتُؿ ا

 .َطَؾك اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِؿِ 

قا بَِفَذا، َوَتُؼقُلقا َٓ َتْسَتِدلُّ ـْ َزْيٍد َأْو َطْؿٍرو: َوَحتَّك   َهِذِه الـُُّصقُص لْقَسْت فِل :إَِذْن بَِغض  الـََّظِر َط

 .اْلَحاكِؿِ َهَذا 

َر ِطـَْد أَ  َأكَُّف َقدْ ُهَق َمَعُؽْؿ اْلِخاَلُف  :َكُؼقُل  ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ َتَؼرَّ َحاكِِؿ اْلُخُروِج َطَؾك الْ  َطَدمُ  ْهِؾ السُّ

َن  الظَّالِِؿ، َوَأْكُتؿُ  ْٔ ـْ َزْيٍد َأْو َطْؿٍرو ُتـَاقُِشقَكـَا فِل َهَذا، بَِغض  الـََّظرِ ا  .َط

ُرونَ ثُ  ـْ ، َفنِنَّ اْلَحاكِؿَ َهَذا  ؿَّ َلْق ُكـُْتْؿ ُتَؽػ 
ـَ ا َشْرطِ مِ

هللاِ اْلُؽْػِر َأْن َيُؽقَن َبَقاًحا َضاِهًرا، ِطـَْدَكا فِقِف مِ

ُبدَّ  َٓ ُبرَهاٌن، َكصٌّ َقاصٌِع  َٓ ُروِط ا َأْيًض َكْخَتؾُِػ فِقِف، َو ـْ َتَقاُفِر الشُّ
َٓ إَِخاُلُؽْؿ مِ َواْكتَِػاِء اْلَؿَقاكِِع، َو

َٓ َكْسَتْبِعُد َشْقًئا ُروَكُف، َوإِْن ُكـَّا   .ُتَؽػ 

                                                 

 (.20/9) "شرحف طؾك صحقح البخاري"( 2)



ـ ةِ »فِل  $َوَقاَل اْلَبْرَبَفاِريُّ  ْكَقا »: «َشْرِح السُّ ْؾَطاِن: َفنِنَّ فِقِف َفَساَد الدُّ ـَِّة ِقَتاُل السُّ َوَلْقَس فِل السُّ

ـِ  ي  .(2)«َوالد 

ُل فِل بَ هُ َهَذا  ،َق اْلَقْجُف اأْلَو  ـِ ُبدَّ َأْن َكُردَّ َما َتـَاَزْطـَا فِقِف إَِلك َقاِن َمْسَلَلِة اْلُحَسْق َٓ ، َقاَل هللاَُقاَل ا :إَِذْن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َرُسقُل ا

ـِ لاأْلَْمُر الث اكِ  َة اْلُحَسْق صَّ
ـُ َأْصاًل َطَؾك َيِزيڤ: َأْن َكْعَؾَؿ قِ ـِ ُمَعاِوَيةَ ، َوَهْؾ َخَرَج اْلُحَسْق َأْو ، َد ْب

َٓ َيَرى َبْقَعَة َيِزيَد؟  َأكَُّف َكاَن 

ـُ  ـَ  بِالتَّالِل َفنِنَّ وَ  َبْقَعَة َيِزيَد، َٓ َيَرى َلَؼْد َكاَن اْلُحَسْق َما َخَرَج َطَؾك َيِزيَد:  َخَرَج لُِقَباَيَع َلُف، اْلُحَسْق

َكَُّف َما َدَخ 
ِ
َبْقرِ  ،َأْصاًل  َؾ فِل إِْمَرِة َيِزيدَ ٕ ـُ الزُّ َٓ اْب  .َٓ ُهَق َو

ـُ َكثِقرٍ فِل  ا ُأِخَذِت اْلَبْقَعُة لَِقِزيَد فِل َحَقاِة مُ » :«َفاَيةِ اْلبَِدايِة َوالـِّ »َقاَل اْب ـُ َوَلؿَّ  َعاِوَيَة، َكاَن اْلُحَسْق

ـِ  ْحَؿ َبْقِر َوَطْبُد الرَّ ـُ الزُّ ـْ ُمَباَيَعتِِف ُهَق َواْب
ـِ اْمَتـََع مِ ـُ َطبَّاسٍ مِؿَّ ـُ ُطَؿَر َواْب ـُ َأبِل َبْؽٍر َواْب  ، ُثؿَّ َماَت ْب

ا َماَت ُمعَ  ٌؿ َطَؾك َذلَِؽ، َفَؾؿَّ ـُ َأبِل َبْؽٍر َوُهَق ُمَصؿ  ـَ َوُبقيِ اْب ـُ َع لَِقِزيدَ اِوَيُة َسـََة ِست ق ـُ ُطَؿَر َواْب  ، َباَيَع اْب

َؿ َطَؾك اْلُؿَخاَلَػِة اْلُحَسقْ  َبْقِر، َوَخَرَجا ـُ َطبَّاٍس، َوَصؿَّ ـُ الزُّ ـَ اْلَؿِديـَِة َفارَّ  َواْب
َة َفَلَقاَمامِ ـِ إَِلك َمؽَّ  ْي

 .(1)«بَِفا

ـُ َلْؿ َيْدُخْؾ فِل َبْقَعِة َيِزيَد َأْصاًل!  إَِذْن َفاْلُحَسْق

                                                 

 (.78)ص "ةشرح السـ"( 2)

 (.22/477) "البداية والـفاية"( 1)



ـُ َكثِقرٍ  ـِ اْلَخطَّاِب َوَجَؿاَطاُت أَ هللاِ ا َوَقْد َكاَن َطْبدُ » :َوَقاَل اْب ـُ ُطَؿَر ْب ـْ َلْؿ ْب ِة مِؿَّ ْهِؾ َبْقِت الـُُّبقَّ

َماُم َأْحَؿدُ  َٓ َباَيَع َأَحًدا َبْعَد َبْقَعتِِف لَِقِزيَد: َكَؿا َقاَل اإْلِ ـُ ُطَؾقََّة،  :َيـُْؼِض اْلَعْفَد، َو َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ْب َحدَّ

ـُ ُجَقْيِرَيَة،َحدَّ  ـْ َكافٍِع َقاَل  َثـِل َصْخُر ْب ا َخَؾَع الـَّ  :َط ـُ ُطَؿَر َبـِقِف َلؿَّ ـَ ُمَعاِوَيَة َجَؿَع اْب اُس َيِزيَد ْب

َد، ُثؿَّ َقاَل  ُجَؾ َطَؾك َبْقِع ا :َوَأْهَؾُف، ُثؿَّ َتَشفَّ ا َبْعُد، َفنِكَّا َباَيْعـَا َهَذا الرَّ َوَرُسقلِِف، َوإِك ل َسِؿْعُت هللاِ َأمَّ

ـْ َأْطَظِؿ  .«َهِذِه َغْدَرُة ُفاَلنٍ  :َقاٌء َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُيَؼاُل إِن  اْلَغاِدَر ُيـَْصُب َلُف لِ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َرُسقَل ا
َوإِنَّ مِ

ْشَراَك بِا-اْلَغْدِر  َّٓ َأْن َيُؽقَن اإْلِ َوَرُسقلِِف ُثؿَّ َيـُْؽُث َبْقَعَتُف، َفاَل هللاِ َأْن ُيَباِيَع َرُجٌؾ َرُجاًل َطَؾك َبْقِع ا -هللاِإِ

َـّ َأَحٌد مِـُْؽْؿ يَ  ْقَؾؿُ َيْخَؾَع َْمِر، َفَقُؽقَن الصَّ ْٕ َـّ َأَحٌد مِـُْؽْؿ فِل َهَذا ا َٓ ُيْشِرَف  .(1)«َبْقـِل َوَبْقـَفُ  (2)ِزيَد، َو

ـُ ُطَؿَر   .لَِبـِقفِ  ڤَهَؽَذا َيُؼقُل اْب

                                                 

 (.21/340) "لسان العرب"(، و3/49ٓبـ إثقر ) "الـفاية"أي: الؼطقعة الؿـؽرة. واكظر: ( 2)

 (.653-22/651) "البداية والـفاية"( 1)

 (، ومسؾؿ5709، 5088/رقؿ 96، 1/48) "مسـده"أحؿد بـ حـبؾ يف  فؼد أخرجف وأما الحديث طـ ابـ طؿر:

ًٓ ومختصًرا. ( وغقرهؿا مـ صريؼ صخر بـ جقيرية، طـ كافع،2735)  طـ ابـ طؿر، مطقَّ

يزيد بـ معاوية، جؿع ابـ  مـ صريؼ أيقب السختقاين، طـ كافع، قال: لؿا خؾع أهؾ الؿديـة (7222وأخرجف البخاري )

. وإكا قد بايعـا هذا الرجؾ «َقاٌء َيْقَم الِؼَقاَمةِ ُيـَْصُب لُِؽؾِّ َغاِدٍر لِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصطؿر حشؿف وولده، فؼال: إين سؿعت الـبل 

طؾك بقع اهللا ورسقلف، وإين ٓ أطؾؿ غدرا أطظؿ مـ أن يبايع رجؾ طؾك بقع اهللا ورسقلف ثؿ يـصب لف الؼتال، وإين ٓ أطؾؿ 

 أحدا مـؽؿ خؾعف، وٓ بايع يف هذا إمر، إٓ كاكت الَػْقَصَؾ بقـل وبقـف.

اهللا بـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، مختصًرا بدون ذكر  ( مـ صريؼ طبقد2735، ومسؾؿ )(6277وأخرجف البخاري )

 الؼصة.

 ( مـ صريؼ طبداهللا بـ ديـار، طـ ابـ طؿر.2735(، ومسؾؿ )6966، 6278وكذلؽ أخرجف البخاري )

 ( مـ صريؼ حؿزة وسالؿ ابـل ابـ طؿر، طـ ابـ طؿر.2735وكذلؽ أخرجف مسؾؿ )



َحاَبِة، ُكَربِّلَ َيـَْبِغل َأْن  َة َطَؾك َتْربَِقِة الص  ـْ َأْصَحاِب َكا ُكَبرَ َكَفا» :َقاَل َأَكٌس  َكَؿا اأْلُم 
 هللاَِرُسقِل ا اُؤَكا مِ

ُؼقا ا :ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َتْعُصقُهْؿ، َواتَّ قُهْؿ، َو َٓ َتُغشُّ ََمَر َقِريٌب هللاَ َٓ َتُسبُّقا ُأَمَراَءُكْؿ، َو ْٕ  .(2)«َواْصبُِروا: َفنِنَّ ا

 
 
: َولَِفَذا ُم اْلُخُروِج َطَؾْقفِ َوَطدَ َطَدُم ِذْكِر اْلَخؾِقَػِة بُِسقٍء،  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَفَذا الَِّذي َكاَن َطَؾْقِف َأْصَحاُب الـَّبِل

ـْ َحِديِث َطْبِد ا
ـِ َسْعٍد مِ ـِ ُطَؽْقٍؿ، َقاَل هللاِ َجاَء ِطـَْد اْب ـُ َطَؾك َدمِ » :ْب  .«َخؾِقَػٍة َأَبًدا َبْعَد ُطْثَؿانَ  َٓ ُأِطق

َُطدُّ » :َيا َأَبا َمْعَبٍد، َأَو َأَطـَْت َطَؾك َدمِِف؟ َقاَل  :قِقَؾ َلفُ  َٕ  .(1)«َطَؾك َدمِفِ  ْقًكاِذْكَر َمَساِويِف طَ  إِك ل 

ـِ َزْيٍد، قَ ـُّْصَح َيُؽقُن ِس َحتَّك ال ـْ ُأَساَمـَة ْب ـْ َشِؼقٍؼ، َط ا: َكَؿا َجاَء ِطـَْد اْلُبَخاِري  َط  :فُ قِقَؾ لَ  :اَل رًّ

َٓ َتْدُخُؾ َطَؾك ُطْثَؿاَن َفـُتَؽؾ َؿُف؟ َفَؼاَل  َٓ ُأكَ » :َأ َّٓ ُأْسِؿُعُؽْؿ؟ َواَأَتَرْوَن َأك ل  ُؿُف إِ ْؿُتُف فِقَؿا هللاِ ؾ  َلَؼْد َكؾَّ

ـْ َفَتَحفُ  َل َم َٓ ُأِحبُّ َأْن َأُكقَن َأوَّ  .(2)«َبْقـِل َوَبْقـَُف، َما ُدوَن َأْن َأْفَتتَِح َأْمًرا 

                                                 

شعب "والبقفؼل يف ، (2/124) "أخبار أصبفان"وأبق كعقؿ يف  (،2025) "السـة"ل طاصؿ يف أخرجف ابـ أب( 2)

 مـ صريؼ ققس بـ وهب، طـ أكس بـ مالؽ، بف. (7227) "اإليؿان

 «.إسـاده جقد ورجالف ثؼات، ويف بعضفؿ كالم ٓ يضر: »"السـة"وقال إلباين يف تعؾقؼف طؾك 

 تـبقف:

ًٓ مـ )وٓ تعصقهؿ( بؾػظ: بل طاصؿٓبـ أ "السـة"وقع يف صبعات  والصقاب الؿثبت أطاله كؿا  ،)وٓ تبغضقهؿ( بد

 .، واهللا أطؾؿتصحػت بسبب تؼارب الرسؿ أهنا ، والذي يظفريف بؼقة الؿصادر

جؿع بقـ إدلة و، ففؿ إصقل إخرىـك أيًضا لؿـ مـ حقث الؿع وهذه الؾػظة )ٓ تبغضقهؿ( ٓ يصح إصالقفا

 والـصقص.

 بؿعصقة فال صاطة لف كؿا هق معؾقم.الحاكُؿ  رمَ مؼقدة بعدم معصقة اهللا، فنن أَ  )وٓ تعصقهؿ(ذلؽ وك 

 .سـده حسـ( 1)

(، والبخاري يف 31706) "مصـػف"(، وابـ أبل شقبة يف 8/134، 76-3/75) "الطبؼات"أخرجف ابـ سعد يف 

 "الؽـك وإسؿاء"(، والدوٓبل يف 2/132) "الؿعرفة والتاريخ"(، والػسقي يف 31-2/32) "التاريخ الؽبقر"

 اهللا بـ طؽقؿ، بف. اهللا بـ إدريس، طـ محؿد بـ أبل أيقب، طـ هالل بـ أبل حؿقد، طـ طبد ( مـ صريؼ طبد476)



ـُ َزْيٍد ِحبُّ َرُسقِل ا ـُ ِحب  َرُسقِل اهللاِ َفنَِذا َكاَن ُأَساَمُة ْب اَل لُِعْثَؿاَن َوَكَصَح َلُف َطَؾـًا َلْق قَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َواْب

، َفَؿا َباُلـَا اْلَقْقَم َوقَ  ر  ـَ الشَّ
ْضَراَباِت،  ْد َأَمْرَكا بِاْلُؿَظاَهَراِت،َيُؽقُن َقْد َفَتَح َباًبا مِ َوالثَّْقَراِت، َواإْلِ

ـِ  ، َوَخَرْجـَا فِل اْلَؿَقاِدي ـَ اِم اْلُؿْسؾِِؿق ْطتَِصاَماِت َطَؾك ُحؽَّ
ِ
 اْلَعظِقِؿ!هللاِ ، ُسْبَحاَن اَوآ

دُّ الث الُِث ال  َخَرَج َطَؾك َحاكٍِؿ َضالِؿٍ  :ر 
ٍّ
ـَ َطؾِل ـَ ْب ـُ  لِـَْعَتبِْر َأنَّ اْلُحَسْق َوُهَق َيِزيُد، َأَلْؿ َيْرِجِع اْلُحَسْق

 َوَيُتْب؟

َٓ َتْلُخ  بِػْعؾِفِ ، َفَعاَلَم َتْلُخُذوَن ڤَؼْد َرَجَع لَ  ُجقِع، َو ُجقِع؟! َأَلْقَس َقْبَؾ الرُّ ُذوَن بِِػْعؾِِف َبْعَد الرُّ

َباِع ُمَتَشابِِف اْلُؿَتَشابِِف؟ ـِ ات   َهَذا مِ

ـُ فَ   ڤَؾْق َلْؿ َيْرِجِع اْلُحَسْق
 
 ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل بِِخاَلِف َقْقِل الـَّبِل

 
َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص، َلُؼْؾـَا بَِتْؼِديِؿ َقْقِل الـَّبِل

، َفَؽْقَػ َواْلُحَس  ـِ  َقْقِل اْلُحَسْق
 
ـُ َلْؿ َيُؼْؾ ِخاَلَف الـَّبِل  ؟!ملسو هيلع هللا ىلصْق

ـُ َلْؿ َيْخُرْج َطَؾكفَ    لًِؿا: َولَِفَذا َلْؿ ُيَعاِرْض اْلَحاكِِؿ لَِؽْقكِِف َضا اْلُحَسْق
 
، َوبِالتَّالِل ملسو هيلع هللا ىلصَكاَلَم الـَّبِل

ـِ َهَذا فِل َمْقِرِد الـ  َؾْقَس فِْعُؾ اْلحُ فَ   .َزاعِ َسْق

 َّٓ ـِ َأكَُّف َخَرَج َطَؾك اْلَحاِكِؿ  :-َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َلَكا َأُققُل َلَؽ فَوإِ ـِ اْلُحَسْق إِْثبِْت، َهاِت لِل ِطَباَرًة َط

َبْقِر َأكَُّف َخَرَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ لَِؽْقكِِف َضالًِؿا: َحتَّك يَ  ـِ الزُّ ـِ اْب ِصحَّ لَِؽقكِِف َضالًِؿا، َهاِت لِل ِطَباَرًة َط

ُل  َٓ ْستِْد
ِ
 .آ

ٌة، َفَؽْقَػ َوُهَق َلْؿ َيِرْد؟َطـُْفَؿاحَّ َذلَِؽ َوَلْق َص   ، َلَؿا َكاَن فِقِف ُحجَّ
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ـِ َقدِ  ا َكْقُن اْلُحَسْق َٓ َيَرى َبْقَعَة َيِزيدَ  اْجَتَفدَ  َأمَّ َكَُّف 
ِ
إَِلك َأْهِؾ اْلِعَراِق لُِؿَباَيَعتِِف، َفَفَذا  ڤ، َفَخَرَج ٕ

 .فِل َبْقَعِة َيِزيدَ  ُفَق َما َدَخَؾ فَ َأْمٌر آَخُر، إَِذْن 

ـَ  َمَع َذلَِؽ لِـَْػَتِرْض َأنَّ وَ  ِف ، َفَعاَلَم َتْلُخُذوَن بَِؿْققِػِ اِكِؿ الظَّالِِؿ، َفَؼْد َرَجعَ َخَرَج َطَؾك اْلحَ  اْلُحَسْق

َٓ َتْلُخُذوَن بَِؿْققِػِ  ُجقِع، َو ُجقِع؟! َأَلْقَس َهَذا ُيـَاقُِض اْلَؼقَ  فِ َقْبَؾ الرُّ اِطَد اْلِعْؾِؿقََّة اْلُؿْؼَتِضَقَة َبْعَد الرُّ

 ًٓ ـَِّة؟ َأْم َأكَُّؽُؿ اْطَتَؼْدُتْؿ َأوَّ ِسقََّؿا َوُهَق اْلُؿقافُِؼ لِؾسُّ َٓ  ، ـِ َْمَرْي ْٕ  ُثؿَّ اْسَتْدَلْؾُتْؿ َثاكًِقا؟ ،لأِْلَْخِذ بِآِخِر ا

َٓ  :َلَكا َأُققُل فَ َولَِذلَِؽ  َٓ إَِلك ُكُتِب السُّ  َتْرِجُعقنَ لَِؿاَذا  َؾِػ َتْرِجُعقَن ـَِّة؟ لَِؿاَذا  إَِلك َكاَلِم السَّ

الِِح   ؟-َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-الصَّ

َؾِػ، َلْؿ َتتَ َهِذِه اْلُؿْشؽَِؾُة، َأكَُّؽْؿ َأْخَػْقتُ  ـْ ُكُتِب ْؿ ُكُتَب السَّ
ِة مِ ُمَّ ْٕ ُؿقا َمَع ا َؾِػ، َوإِكََّؿا  َؽؾَّ السَّ

ْرتُ  ـْ َهِذِه اْلَقَقائِعِ  ؿْ َأْكتَ  ؿْ تُ َفَؼْط َما َفِفؿْ  ؿْ َصدَّ
 .مِ

ـُ َتقْ  ْساَلِم اْب ـَّةِ »فِل  $َة ِؿقَّ ُخْذ َما َذَكَرُه َشْقُخ اإْلِ  .، َفنِكَُّف َكاَلٌم َرائِعٌ «مِـَْفاِج السُّ

ـُ َتْقِؿقَّةَ  ْساَلِم اْب ِق اْلَجَؿاَطَة، َوَلْؿ ُيْؼَتْؾ  ڤ َفنِكَّفُ » :َقاَل َشْقُخ اإْلِ ُجقِع َلْؿ ُيَػر  َّٓ َوُهَق َصالٌِب لِؾرُّ إِ

ةِ  ُمَّ ْٕ ـْ َتْػِريِؼ ا  .(2)«إَِلك َبَؾِدِه، َأْو إَِلك الثَّْغِر، َأْو إَِلك َيِزيَد، َداِخاًل فِل اْلَجَؿاَطِة: ُمْعِرًضا َط

ـْ َكْػِس َستَ  -هللاُا إِْن َشاءَ - دُ ا َشْقُخ َوِحقَأُضـَُّؽ يَ 
 ِخ َكاَلِم َشقْ  ْعَد َسَؿاعِ َؽ، َوبَ ُؽقُن ُمـِْصًػا مِ

ْساَلِم َس   .ڤـِ َسقْ حُ ُروِج الْ ْقِل بِخُ ؼَ ـَ الْ مِ  ۵هللاِ ا ْقَف َتُتقُب إَِلكاإْلِ
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ًة َثاكَِقًة َلَؽ َقْقَلُف اْكـَتـبِـْف! ُأِطقُد  ِق اْلَجَؿاَطَة، ]َواْلَخاِرُجقَن  ڤَفنِكَُّف » :-هللاَُهَداَك ا-َمـرَّ َلْؿ ُيَػر 

ُققنَ  ْؾَطاِن ُيَػر  ُجقِع إَِلك َبَؾِدِه، َأِو الثَّْغِر، َأْو إَِلك ، اْلَجَؿاَطَة[ َطَؾك السُّ َّٓ َوُهَق َصالٌِب لِؾرُّ َوَلْؿ ُيْؼَتْؾ إِ

ةِ  ُمَّ ْٕ ـْ َتْػِريِؼ ا [: ُمْعِرًضا َط ـَ  .«َيِزيَد، َداِخاًل فِل اْلَجَؿاَطِة ]َجَؿاَطِة اْلُؿْسؾِِؿق

ـَ  ـِ  إَِذْن َفْرٌق َبْق ـَ  فِْعؾِ ـَ َوَبقْ  فِْعِؾ اْلُحَسْق ْؾَطاِن اْلَجائِِر: اْلَخاِرِجق َٓ ُكَرْيُد َأْن ُكَؾب َس َطَؾك  َطَؾك السُّ

ِة. ُمَّ ْٕ  ا

ـْ َهَذاَفَتبَ  ـَ ِم  :ق 

ًل  ـْ َكاَن.َأكَُّف  :َأو  َحاَبِة َكائِـًا َم ـَ الصَّ
 َٓ َيِصحُّ ُمَعاَرَضُة الـُُّصقِص بِِػْعِؾ َأَحٍد مِ

ـَ َأنَّ الُحَس  :َثاكًِقا َكَُّف َلْؿ َيَرُه ُسْؾَطاًكا.ْق
ِ
 َلْؿ َيْخُرْج َطَؾك َيِزيَد: َوَذلَِؽ ٕ

ـُ َطَؾك اْلَحاِكِؿ لَِؽْقكِِف َضالًِؿا. :َثالًِثا  َلْؿ َيْخُرِج اْلُحَسْق

ـَ َأنَّ  :َرابًِعا  .َرَجعَ  ڤ اْلُحَسْق

َحاَبُة  :َخاِمًسا ، َفَعاَلَم َأَخ  ڤَأْكَؽَر الصَّ ـِ ، َوَلْؿ َتْلُخُذوا بِنِْكَؽاِر َطَؾك اْلُحَسْق ـِ ْذُتْؿ بِِػْعِؾ اْلُحَسْق

َحاَبِة َطَؾْقفِ   ؟!(2)ِطْؾًؿا ڤُف َوُهْؿ َأَجؾُّ مِـْ ، الصَّ

                                                 

 ڤ:الصحابة الذيـ أكؽروا طؾقف مـ و (2)

 :ڤابـ طؿر  

 «.اتؼقا اهللا، وٓ تػرقا بقـ جؿاطة الؿسؾؿقـ: »-لؾحسقـ بـ طؾل وابـ الزبقر-قال ابـ طؿر 

اهللا »ولؼقفؿا طبد اهللا بـ طؿر وطبد اهللا بـ طقاش بـ أبل ربقعة بإبقاء، مـصرفقـ مـ العؿرة، فؼال لفؿا ابـ طؿر: 

ركؿا إٓ رجعتؿا فدخؾتؿا يف صالح ما يدخؾ فقف ا فنن اجتؿع الـاس طؾقف لؿ تشذا، وإن افرتق طؾقف : لـاس، وتـظراُأذك 

 «.كان الذي تريدان



                                                                                                                                                     

َخقَّره اهللا بقـ الدكقا وأخرة، فاختار أخرة، وإكؽ بضعة مـف، ملسو هيلع هللا ىلص ٓ تخرج: فنن رسقل اهللا »وقال ابـ طؿر لؾحسقـ: 

 يعـل: الدكقا. فاطتـؼف وبؽك، وودطف.«. وٓ تـالفا

َؾَبـا حسقـ بـ طؾل بالخروج، وَلَعؿري لؼد رأى يف أبقف وأخقف طربة، ورأى مـ الػتـة وِخذٓن غَ »وكان ابـ طؿر يؼقل: 

 «.الـاس لفؿ ما كان يـبغل لف أٓ يتحرك ما طاش، وأن يدخؾ يف صالح ما دخؾ فقف الـاس: فنن الجؿاطة خقر

 :ڤابـ طباس  

 :ٓ أن ُيزري بل الـاس وبؽ لـشبت يدي يف رأسؽفؼؾت: لق ،استشارين الحسقـ بـ طؾل يف الخروج»قال ابـ طباس: 

 «.فؾؿ أتركؽ تذهب

تخرج إلك ققم قتؾقا أباك وصعـقا  :إين لؽاره لقجفؽ هذا»قال: العراق وشقعتل. قال: « أيـ تريد يا ابـ فاصؿة؟»وقال: 

 «.أخاك، حتك تركفؿ سخطًة ومّؾة لفؿ، ُأذكرك اهللا أن تغرر بـػسؽ

 :ڤأبق سعقد الخدري  

فال تخرج طؾك  :غؾبـل الحسقـ طؾك الخروج، وقد قؾت لف: اتؼ اهللا يف كػسؽ، والزم بقتؽ»بق سعقد الخدري: قال أ

 «.إمامؽ

 :ڤأبق واقد الؾقثل  

فـاشدُتف اهللا أن ٓ يخرج:  -اسؿ مقضع بقـ مؽة والؿديـة-بؾغـل خروج الحسقـ، فلدركتف بَؿَؾٍؾ »قال أبق واقد الؾقثل: 

 «.خروج، إكؿا يؼتؾ كػسف فنكف يخرج يف غقر وجف

 :ڤجابر بـ طبد اهللا  

 «.ما ُحِؿدتؿ ما صـعتؿ، فعصاين كؾؿت حسقـًا فؼؾت: اتؼ اهللا، وٓ تضرب الـاس بعضفؿ ببعض، فقاهللا» جابر: قال

 ٓبـ "تاريخ دمشؼ"(، و5/343) "تاريخ الطربي"(، و418، 415-6/414ٓبـ سعد ) "الطبؼات الؽبقر"اكظر: 

 (،206، 8-5/7لؾذهبل ) "تاريخ اإلسالم"(، و410، 6/426) "هتذيب الؽؿال"(، و108 ،24/100طساكر )

 (.503-501، 494، 22/469) "البداية والـفاية"(، و196، 3/191) "سقر أطالم الـبالء"و

أن يخرج إلك أهؾ  ڤ ولفذا لؿا أراد الحسقـ» (:531-4/531) "مـفاج السـة الـبقية"يف  $وقال شقخ اإلسالم 

اق لؿا كاتبقه كتًبا كثقرة: أشار طؾقف أفاضؾ أهؾ العؾؿ والديـ، كابـ طؿر وابـ طباس وأبل بؽر بـ طبدالرحؿـ بـ العر

أستقدطؽ اهللا مـ قتقؾ. وقال بعضفؿ:  الحارث بـ هشام أٓ يخرج، وغؾب طؾك ضـفؿ أكف ُيؼتؾ، حتك إن بعضفؿ قال:

قاصدون كصقحتف، صالبقن لؿصؾحتف ومصؾحة الؿسؾؿقـ،  وهؿ يف ذلؽ مـ الخروج. لقٓ الشـاطة ٕمسؽتؽ ومـعتؽ

 واهللا ورسقلف إكؿا يلمر بالصالح ٓ بالػساد، لؽـ الرأي يصقب تارة ويخطئ أخرى.



ْكَصاِف؟فَ  ـَ اإْلِ
 َفْؾ َهَذا مِ

ٌة؟ :اأْلَْمُر ال ِذي َبْعَد َذلَِؽ  لِّ ُحج 
َحابِ  َهْؾ َقْقُل الص 

ـَ َلْؿ َيْثُبْت  َوَمَع َأنَّ  ٍة  :فِل َذلَِؽ  َقْقٌل  َلفُ  اْلُحَسْق  َلْقَس بُِحجَّ
 
َحابِل ِحقِح -َفنِنَّ َقْقَل الصَّ  -َطَؾك الصَّ

 
 
َّٓ إَِذا اْشَتَفَر َوُطِرَف، َوَلْؿ ُيَخالِْػ ُسـََّة الـَّبِل َحاَبةِ ملسو هيلع هللا ىلصإِ ـَ الصَّ

َٓ َخاَلَػُف َغْقُرُه مِ : َوِحقـَئٍِذ َتُؽقُن ، َو

ُة  َٓ اْلُحجَّ ْجَؿاِع  َكَُّف اْشَتَفرَ  فِل َقْقلِ فِل اإْلِ
ِ
ْجَؿاعِ ، َوَلْؿ ُيـؽِْرُه َأَحٌد: َفتَ ِف َفَؼْط: ٕ ُة فِل اإْلِ  .ُؽقُن اْلُحجَّ

؟!
 
َحابِل  إَِذا َطَرْفـَا َذلَِؽ َفَؽْقَػ بِػْعِؾ الصَّ

 ُؾ الـَّبِ عْ إَِذا َكاَن فِ وَ 
 
ُبدَّ َأْن كَ  ،إَِذا اْخَتَؾَػا َمَع َقْقلِفِ  ِسفِ َكػْ  ملسو هيلع هللا ىلصل ْمـَا اْلَؼْقَل َطؾَ  ،َبْقـَُفَؿا ْجَؿعَ َٓ َّٓ َقدَّ ك َوإِ

َنَّ اْلَؼْقَل 
ِ
ا اْلِػْعُؾ: َطامٌّ  اْلِػْعِؾ: ٕ ِة، َأمَّ  َفَؼْد َيِرُد َطَؾْقِف اْلُخُصقُص،  لأِْلُمَّ

 
َمَع  ملسو هيلع هللا ىلص َفنَِذا َكاَن فِْعُؾ الـَّبِل

 َمَحؾَّ َكَظٍر ِطـَْد َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: َفَؽْقَػ بِ ِف َقْقلِ 
 
 َمَع َقْقِل الـَّبِل

 
َحابِل ، َبْؾ َمَع َما َأْجَؿَعْت َطَؾْقِف ملسو هيلع هللا ىلصِػْعِؾ الصَّ

ُة؟ ُمَّ ْٕ ا
(2) 

                                                                                                                                                     

ـ أولئؽ الظؾؿة  فتبقـ أن األمر طؾك ما قالف أولئؽ، ولؿ يؽـ يف الخروج ٓ مصؾحة ديـ وٓ مصؾحة دكقا، بؾ تؿؽَّ

ك قتؾقه مظؾقًما شفقًدا، وكان يف خروجف وقتؾف مـ الػساد ما لؿ يؽـ حصؾ لق قعد ، حتملسو هيلع هللا ىلصالطغاة مـ سبط رسقل اهللا 

يف بؾده: فنن ما قصده مـ تحصقؾ الخقر، ودفع الشر لؿ يحصؾ مـف شلء، بؾ زاد الشر بخروجف وقتؾف، وكؼص الخقر 

 مؿا أوجب الػتـ. بذلؽ، وصار ذلؽ سبًبا لشر طظقؿ، وكان قتؾ الحسقـ مؿا أوجب الػتـ، كؿا كان قتؾ طثؿان

مـ الصرب طؾك جقر إئؿة، وترك قتالفؿ والخروج طؾقفؿ هق أصؾح إمقر ملسو هيلع هللا ىلص أن ما أمر بف الـبل  وهذا كؾف مؿا ُيبقِّـ:

لؾعباد يف الؿعاش والؿعاد، وأن مـ خالػ ذلؽ متعؿًدا أو مخطًئا لؿ يحصؾ بػعؾف صالح بؾ فساد: ولفذا أثـك الـبل 

ـَ  إِن  »طؾك الحسـ بؼقلف: ملسو هيلع هللا ىلص  ـِ ِمـ الُؿْسِؾِؿق ـِ َطظِقَؿَتْق ـَ فَِئَتْق ـِ طؾك أحد ٓ  ،«اْبـِل َهَذا َسقٌِّد، وَسُقْصِؾُح اهللاُ بف َبْق ولؿ يث

 «.وٓ مػارقة لؾجؿاطة، وٓ بخروج طؾك إئؿة، وٓ كزع يد مـ صاطة ،بؼتال يف فتـة

 حقل هذه الؿسللة. (334صواكظر ما سقليت )( 2)



ـَ الَؽاَلِم فِل َأَكا ُمِصرٌّ َطَؾك  َفنِْن ُقْؾَت: ـَ أنَّ اْلُحَسْق ـْ َأْجِؾ َأْن ُأَبق 
َقِضقَِّة التَّْبِديِع، َوَأَكا َأْذُكُر َهَذا مِ

َة ا: فَ َلْقَس ُمْبَتِدطً  ڤ ْطفُ نِنَّ إُمَّ ـِ َواْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاِكِؿ فَ : َوبِالتَّالِل َلْؿ ُتَبد  ـْ َرَأى َرْأَي اْلُحَسْق َؿ

َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا.  الظَّالِِؿ، َفنِكَُّف 

 :قُل َكؼُ 

ًل  ْطتَِؼاَد َوُهَق اْلُخُروُج َطَؾك الْ َأو 
ِ
ـِ اْطَتَؼَد َهَذا آ ا : َغْقُر اْلُحَسْق َحاِكِؿ الظَّالِِؿ َواْسَتَدلَّ َلُف، َأمَّ

. ـَ ِؿق
ـُ َفَؾْؿ َيَر اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ: َفَؾْؿ ُيَخالِِػ اْطتَِؼاَد اْلُؿْسؾِ  اْلُحَسْق

َٓ َأَكاُبقا :َثاكًِقا َٓ َرَجُعقا َو ِء َما َتاُبقا َو َٓ ـُ َتاَب َوَرَجَع َوَأَكاَب، َوَهُم  .اْلُحَسْق

ـُ  :َثالًِثا   ڤاْلُحسق
 
ـْ ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ ُيَعاِرْض ُسـََّة الـَّبِل

: َفنِنَّ َأيَّ إَِماٍم مِ َٓ َتَرَك اْلَعَؿَؾ بِالـَّص  َقطُّ ، َو

ًٓ لَِرُسقِل ا ُر َأْن َيْعَؾَؿ َقْق َٓ ُيَتَصقَّ ـَِّة  ِة السُّ ؿَّ
ْساَلِم ا ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َأئِ ـُ َتْقِؿقََّة ُثؿَّ ُيَخالُِػُف، َكَؿا َقاَل َشْقُخ اإْلِ ْب

ـَُّة، ُثؿَّ َخاَلَػَفا: »$ ـَ َباَكْت َلُف السُّ ِة اْلُؿْسؾِِؿق ؿَّ
ـْ َأئِ

َٓ َكْعَؾُؿ إَِماًما مِ  .(2)«َو

 .(1)«إَِذا َصحَّ اْلَحِديُث، َفُفَق َمْذَهبِل» :َوُكؾٌّ َقاَل 

                                                 

، "رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم" ـا هذا يف رسالةقَّ وقد بَ (: »10/305) "مجؿقع الػتاوى"يف  قال شقخ اإلسالم( 2)

وبقَّـا أن أحًدا مـ أئؿة اإلسالم ٓ يخالػ حديًثا صحقًحا بغقر طذر: بؾ لفؿ كحق مـ طشريـ طذًرا، مثؾ: أن يؽقن 

أو اطتؼد أن ذلؽ الدلقؾ قد  ،ٓلتف طؾك الحؽؿأو بؾغف مـ وجف لؿ يثؼ بف، أو لؿ يعتؼد د ،أحدهؿ لؿ يبؾغف الحديث

طارضف ما هق أققى مـف، كالـاسخ أو ما يدل طؾك الـاسخ وأمثال ذلؽ. وإطذار يؽقن العالؿ يف بعضفا مصقًبا: فقؽقن 

 «.لف أجران، ويؽقن يف بعضفا مخطًئا بعد اجتفاده: فقثاب طؾك اجتفاده وخطمه مغػقر لف
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ُـّ َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ـََّة ثُ  َفَفْؾ َتُظ ـَ َطَرَف السُّ ِء َفَؼْد َطَرُفقا َأنَّ اْلُحَسْق َٓ ا َهُم ؿَّ َأْطَرَض َطـَْفا؟! َأمَّ

ـََّة!  السُّ

ُلقا :َأْكَت َتُؼقُل   .َتَلوَّ

َّٓ َلْق ُقْؾـَا ائِِغ، َوإِ ُغ، َوُهـَاَك التَّْلِويُؾ َغْقُر السَّ
ائِ ُلقا،  :ُهـَاَك التَّْلِويُؾ السَّ بِالتَّْلِويِؾ: َفنِنَّ اْلَجْفِؿقََّة َتَلوَّ

ُد اَوإِنَّ ا ُلقا، َفَؾْق َكاَن ُمَجرَّ قفِقََّة َتَلوَّ ُلقا، َوإِنَّ الصُّ َة َتَلوَّ َْشَعِريَّ ْٕ ُلقا، َوإِنَّ ا لتَّْلِويِؾ ُطْذًرا ْلُؿْعَتِزَلَة َتَلوَّ

ائُغ، وَ  ـْ ُهـَاَك التَّْلِويُؾ السَّ
َْرِض، َلؽِ ْٕ  ُمْبَتِدٌع َطَؾك َوْجِف ا

َ
ُهـَاَك التَّْلِويُؾ َغْقُر َسائًِغا بِنِْصاَلٍق، َلَؿا َبِؼل

ائِغِ   .السَّ

ـُ َكُؼقُل َلُؽُؿ اآْلنَ  ـَِّة، َوَأْكُتْؿ ُتِصرُّ : َوَكْح َيا َشْقُخ َوِحقُد ُتِصرُّ  َأْكَت وَ  وَن َطَؾك ِخاَلفَِفا،َهِذِه ُكُتُب السُّ

ـَِّة،طَ  ِرٌض إَِذْن َأْكَت ُمعْ  َهَذا،َوَتـُْشُر  نَّ اْلَؿْسَلَلَة ِخاَلفِقٌَّة،َطَؾك أَ  َواْلَبْحِث َطـَْفا فِل  ـْ َتَعؾُِّؿ السُّ

 َمَصاِدِرَها.

 َّٓ ـَِّة فَ َوإِ ُة السُّ ؿَّ
َرُه َأئِ ْجَؿاَطاِت، َوَما َقرَّ

ََحاِديِث َوتَِؾَؽ اإْلِ ْٕ هللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-َفْؾ ِطـَْدَك َردٌّ َطَؾك َهِذِه ا

 فِل ُكُتبِِفؿ؟ -َتَعاَلك

ـْ  َهْؾ ِطـَْدكَ 
 َفَذا؟لِ  ْلِويؾٍ تَ مِ

،افْ 
 
َلَؽائِل َٓ اْلُخُروُج َطَؾْقِف » :$ دَ ؿَ ْح أَ  َل قْ قَ  أْ رَ اقْ وَ  َتْح كَِتاَب الالَّ ْؾَطاِن، َو َتاُل السُّ

َٓ َيِحؾُّ قِ َو

ـَ الـَّاِس:
ََحٍد مِ

ِ
ِريِؼ  ٕ ـَِّة َوالطَّ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفُفَق ُمْبَتِدٌع، َطَؾك َغْقِر السُّ  .(2)«َفَؿ

 ا َشْقُخ َوِحقُد؟!َماَذا َتُؼقُل يَ 
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ََحٍد » :َأَكا ُأِريُد َأْن َتْحُؽَؿ َأْكَت َطَؾك َكْػِسَؽ بَِفَذا
ِ
َٓ اْلُخُروُج َطَؾْقِف ٕ ْؾَطاِن، َو َٓ َيِحؾُّ قَِتاُل السُّ َو

ِريِؼ  ـَّة َوالطَّ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفُفَق ُمْبَتِدٌع، َطَؾك َغْقِر السُّ ـَ الـَّاِس: َفَؿ
 .«مِ

ـَِّة، وَ  َذَكَر َهَذا ِة السُّ ؿَّ
ـْ َأئِ ُّ َط

َلَؽاِئل ك ِكَتاَبُف َقْد الالَّ ـْ َبْعَدُهؿْ  إِْجَؿاعَ »َسؿَّ ـَ َوَم َحاَبِة َوالتَّابِِعق  ،«الصَّ

ـْ ُأُصقٍل َفُفَق ُمْجَؿٌع َطَؾْقفِ  فِقفِ  $ُؽؾُّ َما َذَكَرُه فَ 
ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفُفَق ُمْبَتِدعٌ » :َيُؼقُل ، َوفِقِف مِ َفَؿاَذا ، «َفَؿ

 َأْكَت َقائٌِؾ؟!

ـُ اْلَؿِديـِلِّ وَ  َماُم َطِؾلُّ ْب
ـْ َخَرَج َطَؾك إَِمامٍ » :َقاَل اإْلِ ، َوَم ـَ ِة اْلُؿْسؾِِؿق ؿَّ

ـْ َأئِ
َوَقِد اْجَتَؿَع َطَؾْقِف  مِ

وا َلُف بِاْلِخاَلَفةِ  ، (2)َشاقٌّ َهَذا اْلَخاِرُج َطَؾْقِف اْلَعَصاَأْو بَِغَؾَبٍة، َفُفَق  بَِلي  َوْجٍف َكاَكْت بِِرًضا الـَّاُس، َفَلَقرُّ

ـْ َرُسقِل ا َْٔثاَر َط َٓ َيِحؾُّ قَِتاُل  .َجاِهؾِقَّةً  ْلَخاِرُج َطَؾْقِف َماَت مِقَتةً َفنِْن َماَت ا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َوَخاَلَػ ا َو

َٓ اْلُخُروُج َطَؾْقفِ  ْؾَطاِن، َو : السُّ ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ََحٍد مِ

ِ
ـْ َطِؿَؾ َذلِ  ٕ ـَّةِ َفَؿ  .(1)«َؽ َفُفَق ُمْبَتِدٌع َطَؾك َغْقِر السُّ

وا َلُف بِاْلِخاَلَفِة بَِلي  َوْجٍف َكاَكْت »َقاَل:  َوَلْقَس بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد َكَؿا َتـِْسُب َأْكَت  ،«َفَلَقرُّ

 .لِْؾَؿَداِخَؾةِ 

 َؿا َرْأُيَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد؟فَ 

ـِ مِْثُؾ  :َتُؼقُل  ، َوَهْؾ َأْكُتْؿ َكاْلُحَسْق ـِ  ؟ڤاْلُحَسْق

، َتلْ  ـِ ، َهؾِ ُكقُكقا َكاْلُحَسْق ـِ ـُ َكاَن  ُخُذوا ُحْؽَؿ اْلُحَسْق َر  الُبْؾَدانَ َيُطقُف  ڤاْلُحَسْق لُِقَؼر 

 اْلِخاَلَف فِل اْلَؿْسَلَلِة؟!

                                                 

ق جؿَعُفؿ وكؾؿَتُفؿ، ومـف َشؼَّ الَعصا: إذا فاَرَق الَجؿاَطة. كؿا يف ( 2) ُيؼال: َشؼَّ الخارجلُّ طصا الؿسؾؿقـ، أي: َفرَّ

 (.15/521) "تاج العروس"
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ـُ  َهؾِ  َر َأنَّ َمـْفَ  الُبْؾَدانَ َيُطقُف  ڤَكاَن اْلُحَسْق ـَِّة،  ُفؿَوَقْقلَ اْلُؿْعَتِزَلِة َج لُِقَؼر  َْهِؾ السُّ
ِ
َقْقٌل ٕ

ـَِّة؟! ِة السُّ ؿَّ
َئِ
ِ
 َوَقْقٌل ٕ

 َأْكَت َفَتْس 
َ
َؼَطاِت َحتَّك َتْلتِل ِت لَِبْعِض َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ و َتِدلَّ بَِبْعِض السَّ َّٓ ـََّة لِتَ : الزَّ ُردَّ بَِفا السُّ

 اْلَقاِضَحَة!

َٓ َتْدِري ُخُطقَرَة -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك- هللاُِخ َوِحقُد، اْرِجـْع، َوُتْب إَِلك اَأْمٌر َطِجقٌب َيا َشقْ  ، َفَلْكـَت 

 َما َصـَْعَت!

اِزيُّ  َماُم َأُبق ُزْرَطَة الر 
َٓ اْلِؼَتاَل فِل اْلِػْتـَِة، َوَكْسَؿُع » :َقاَل اإْلِ ِة، َو ؿَّ

َئِ ْٕ َٓ َكَرى اْلُخُروَج َطَؾك ا َو

ُه اَوُكطِقُع  َّٓ ـْ َو َٓ َكـِْزعُ  ۵هللاُ لَِؿ ـْ َصاَطٍة، َوَكتَّبِ  َأْمَرَكا، َو
ُذوَذ َيًدا مِ ـََّة َواْلَجَؿاَطَة، َوَكْجَتـُِب الشُّ ُع السُّ

 .(2)«َواْلِخاَلَف َواْلُػْرَقةَ 

َٓ كَ » :َحاِويُّ َقاَل الط  و ِة ُأُمقِرَكا، َوإِنْ َرى اْلُخُروَج َو َٓ تِـَا َوُو ؿَّ
َٓ َكْدُطق َطَؾْقِفْؿ، َج  َطَؾك َأئِ اُروا، َو

ـْ َصاَطِة ا
ـْ َصاَطتِِفْؿ، َوَكَرى َصاَطَتُفْؿ مِ

َٓ َكـِْزُع َيًدا مِ ٍة، َوَكْدُطق َما َلْؿ َيْلُمُروا بَِؿْعِصقَ  َفِريَضًة، ۵هللاِ َو

اَلِح َواْلُؿَعاَفاةِ   .(1)«َلُفْؿ بِالصَّ

ـُ َخَرَج  :َسَتُؼقُل  ا؟ َهْؾ َبْعَد َهذَ  -ُخ َوِحقدُ َيا َشقْ -َماَذا َتُؼقُل  ـُ وَ  ،اْلُحَسْق َكْسَتِدلُّ بِِػْعِؾ َكْح

 ، ـِ ـَ ُثؿَّ َتْسَلُلـَا: اْلُحَسْق ُطقَن اْلُحَسْق  ؟!ڤَهْؾ ُتَبد 
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، َما كُ  ـَ َٓ ُع اْلُحَسْق َٓ كُ ڤَبد  ـْ ، َو ُع َم  َطَؾْقِف اْلَحؼُّ َمعَ  ،هُ َلْخَطلَ فَ  اْلَحؼَّ َقَصَد َبد 
َ
يِف،  إَِذا َخِػل َتَحر 

ـِ  ـِ اْلَؿَداِخَؾِة َأكَُّفْؿ َقاُلقا َلَؽ  ڤَوَلْقَس َهَذا فِل اْلُحَسْق ـْ  :َفَؼْط، َكَؿا َتُؼقُل َأْكَت َط
، َلؽِ َٓ ـُ  اْلُحَسْق

 .َغْقُرُهْؿ َكَعؿْ 

ـَ  ُع اْلُحَسْق َٓ ُكَبد  ـُ  ، َفاْلَؼاِطَدُة َواِحدٌة، َكْح ـْ َكاَن طَ ڤَٓ ُع َم َٓ ُكَبد  ، ، َو ـِ َؾك َصِريَؼِة اْلُحَسْق

ـُ  ا، ْػ َخالِ يُ  َلؿْ  ڤَفاْلُحَسْق ْجَؿاَطاِت، َلؿْ و َكصًّ ْؾَطاِن لَِؽْقكِِف َجائًِرا و ُيَخالِِػ اإْلِ َلْؿ َيْخُرْج َطَؾك السُّ

 .َضالًِؿا

ـُ  تِل َخاَلَػَفا اْلُحَسْق ـَُّة الَّ َ السُّ
 الـَّبِ  ِف َأْصَحاُب َأْكَؽَر َطَؾقْ َفَؼْد ؟ َوَمَع َذلَِؽ ڤَفَؿا ِهل

 
، ملسو هيلع هللا ىلصل

ـْ َقتِ هللاَ َأْسَتْقِدُطَؽ ا :اَل َبْعُضُفؿْ َحتَّك قَ  :َوَطؾُِؿقا َأكَُّف َمْؼُتقٌل  َع َلُف،َبايَ َوَكَفْقُه َأْن َيْذَهَب لِقُ 
َوَأْكَت  .قؾٍ مِ

ْكَؽاَر!  َتْعَؾُؿ َهَذا اإْلِ

َبْقرِ  ـُ الزُّ ا اْب َم َأكَّ  :َأم  ـُ  اْمَتـَعَ ُف َفَؼْد َتَؼدَّ ـْ َبقْ ُهَق َواْلُحَسْق
ـِ ُمَعاِوَيَة،مِ ـِ  َعِة َيِزيَد ْب َوَبْعَد َوَفاِة ُمَعاِوَيَة ْب

َْقَطارِ  ْٕ َبْقِر فِل َغالِِب ا ـِ الزُّ ْب
ِ
ـْ َغْقِر َطْفٍد، ُبقيَِع ٓ

 .َيِزيَد مِ

َهبِلُّ  َقاَل  َقرِ »فِل  $الذ  ، َوَحَؽَؿ َطَؾك َوُبقيَِع بِاْلِخاَلَفِة ِطـَْد َمْقِت يَ » :«السِّ ـَ ِزيَد َسـََة َأْرَبٍع َوِست ق

امِ  ، َومِْصَر، َواْلِعَراِق، َوُخَراَساَن، َوَبْعِض الشَّ ـِ َْمرُ  .اْلِحَجاِز، َواْلَقَؿ ْٕ ـْ َثؿَّ (2)َوَلْؿ َيْسَتقِسْؼ َلُف ا
، َومِ

، َوطَ  ـَ ُه َبْعُض اْلُعَؾَؿاِء فِل ُأَمَراِء اْلُؿْممِـِق ـَ ُفْرَقةٍ دَّ دَ َلْؿ َيُعدَّ اِم ُثؿَّ  :ْوَلَتُف َزَم َفنِنَّ َمْرَواَن َغَؾَب َطَؾك الشَّ
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بَ  ـُ الزُّ َبْقِر، َوُقتَِؾ اْب ـَ الزُّ ـُ َمْرَواَن، َوَحاَرَب اْب : $ْقِر مِْصَر، َوَقاَم ِطـَْد َمْصرِطِف اْبـُُف َطْبُد اْلَؿؾِِؽ ْب

َْمرُ َفاْسَتَؼؾَّ بِاْلِخاَلَفِة َطْبُد اْلَؿؾِِؽ َوآلُ  ْٕ  .(2)«ُف، َواْسَتْقَسَؼ َلُفُؿ ا

ـُ َكثِقرٍ فِل  ُظ اْب
ـَ » :«اْلبَِداَيِة َوالـَِّفاَيةِ »َقاَل اْلَحافِ ـِ َحْزٍم َوَصائَِػٍة: َأكَُّف َأمِقُر اْلُؿْممِـِق َوِطـَْد اْب

 .(1)«آَكَذاكَ 

ـُ َتْقِؿق   ْساَلِم اْب
ـ  »َة فِل َقاَل َشْقُخ اإْلِ اَر َة، َوَص قِف ُمَعاِويَ ِت َأبِ قْ َع َبْعَد مَ يَد ُبقيِ زِ نِنَّ يَ فَ » :«ةِ ِمـَْفاِج السُّ

اِم َومِْصَر َوالْ ُمتَ  ًقا َطَؾك َأْهِؾ الشَّ ـْ بِ َراَس ِعَراِق َوُخ َقل 
ـَ اَن، َوَغْقِر َذلَِؽ مِ   .اَلِد اْلُؿْسؾِِؿق

ـُ  ُل َسـٍَة فِل ُمْؾِؽ َيِزيدَ ت  ى َوِس ْقَم َطاُشقَراَء َسـََة إِْحدَ ُتْشِفَد يَ اْس  ڤَواْلُحَسْق َ َأوَّ
، َوِهل ـَ  .ق

ـَ اْلباَِلدِ 
ٍء مِ

ْ
ـُ اْسُتْشِفَد َقْبَؾ َأْن َيَتَقلَّك َطَؾك َشل  .َواْلُحَسْق

َبَعفُ  ـِ اتَّ َبَعُف َم ـَ اْلِػْتـَِة، َواتَّ
ـَ َيِزيَد َما َجَرى مِ ا َجَرى َبْقـَُف َوَبْق َبْقِر َلؿَّ ـَ الزُّ ـْ  ُثؿَّ إِنَّ اْب َة  مِ َأْهِؾ َمؽَّ

َْمِر لِـَْػِسِف َبْعَد َمْقِت َيِزيَد: َفنِكَُّف ِحقـَِئٍذ َتَسؿَّ  ْٕ ك بَِلمِقِر َواْلِحَجاِز َوَغْقِرِهَؿا، َوَكاَن إِْضَفاُرُه َصَؾَب ا

امِ  َّٓ َأْهَؾ الشَّ َْمَصاِر إِ ْٕ ُة َأْهِؾ ا ، َوَباَيَعُف َطامَّ ـَ ـْ َبْعِد َمْقِت َيِزيَد، َولَِفَذا إِكََّؿا تُ  .اْلُؿْممِـِق
َيُتُف مِ َٓ َعدُّ ِو

، ُثؿَّ َبَذَل اْلُؿَباَيَعَة َلُف، َفَؾْؿ َيْرَض  ًٓ ـْ ُمَباَيَعتِِف َأوَّ ا فِل َحَقاِة َيِزيَد َفنِكَّف اْمَتـََع َط َّٓ بَِلْن َيْلتَِقُف َوَأمَّ َيِزيُد إِ

ا  َأِسقًرا، َفَجَرْت َبْقـَُفَؿا فِْتـٌَة، َوَأْرَسَؾ  َة، َفَؿاَت َيِزيُد َوُهَق َمْحُصقٌر، َفَؾؿَّ ـْ َحاَصَرُه بَِؿؽَّ إَلْقِف َيِزيُد َم

اِم َواْلِعَراِق َوَغْقِرِهؿْ  َماَت َيِزيُد َباَيعَ  ـْ َأْهِؾ الشَّ
َبْقِر َصائَِػٌة مِ ـَ الزُّ  .اْب
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ـُ َيِزيَد َوَلْؿ َتُطْؾ  ـَ َيْقًما َأْو َكْحَقَها، َوَكاَن فِقِف  َوَتَقلَّك َبْعَد َيِزيَد اْبـُُف ُمَعاِوَيُة ْب اُمُف، َبْؾ َأَقاَم َأْرَبِعق َأيَّ

اِم، َوَلْؿ َتُطْؾ أَ  ـُ اْلَحَؽِؿ َطَؾك الشَّ َر َبْعَدُه َمْرَواُن ْب اُمُف، ُثؿَّ َصاَلٌح َوُزْهٌد، َوَلْؿ َيْسَتْخؾِْػ َأَحًدا، َفَتَلمَّ يَّ

َر َبعْ  َبْقِر َكائِِب َأِخقِف َطَؾك اْلِعَراِق، َفَؼَتَؾُف َحتَّك َمَؾَؽ  َوَساَر إَِلك ؾِِؽ،َدُه اْبـُُف َطْبُد اْلؿَ َتَلمَّ ـِ الزُّ  ُمْصَعِب ْب

ـِ الزُّ  اَج إَِلك اْب َْمرُ  َبْقِر َفَحاَصَرُه َوَقاَتَؾُف،اْلِعَراَق، َوَأْرَسَؾ َ اْلَحجَّ ْٕ َبْقِر، َواْسَتْقَثَؼ ا ـُ الزُّ  َحتَّك ُقتَِؾ اْب

ـْ َبْعِدهِ لَِعْبِد 
ِدِه مِ َٓ َْو

ِ
 .(2)«اْلَؿؾِِؽ، ُثؿَّ ٕ

َبْقِر اْلَؿْسَلَلةِ  َفَفِذِه ُخاَلَصةُ  ـُ الزُّ ـُ َواْب هللاِ لَِؽْقِن اْلَحاكِِؿ َضالًِؿا؟ ُسْبَحاَن ا ڤ، َفَفْؾ َخَرَج اْلُحَسْق

 اْلَعظِقِؿ!

ـِ ُمطِقٍع  ا َدَخَؾ َطَؾك اْب ـُ ُطَؿَر َلؿَّ تِ  ْؾَت َتْدلَ الَِّذي اْس -َولَِفَذا اْب َأْكَؽَر َطَؾْقِف إِْكَؽاًرا  -ِف َأْيًضابِِؼصَّ

ِحقِح »َشِديًدا، َكَؿا فِل  ـُ ُطَؿَر إَِلك َطْبِد اهللاِ َجاَء َطْبُد ا :«الصَّ ِة َما هللاِ ْب ـْ َأْمِر اْلَحرَّ
ـَ َكاَن مِ ـِ ُمطِقٍع ِحق ْب

ـِ ُمَعاِوَيَة، َفَؼاَل  ـَ َيِزيَد ْب َ  :َكاَن، َزَم
ِ
ـِ ِوَساَدةً اْصَرُحقا ٕ ْحَؿ َْجؾَِس،  :َفَؼاَل  .بِل َطْبِد الرَّ

ِ
إِك ل َلْؿ آتَِؽ ٕ

َثَؽ َحِديًثا َسِؿْعُت َرُسقَل ا َُحد 
ِ
ـْ َخَؾَع َيًدا » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َسِؿْعُت َرُسقَل ا ،َيُؼقُلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َأَتْقُتَؽ ٕ َم

ـْ َصاَطٍة َلِؼَل ا َة َلُف، وَ هللاَ ِم ـْ َماَت َوَلْقَس فِل ُطـُِؼِف َبقْ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َل ُحج   .(2)«ةً َعٌة َماَت ِمقَتًة َجاِهِؾق ـَم

ِة َما : َوَكاَن َهَذا ُهَق اْلَقاِجَب َطَؾْقَؽ َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ـَ لأِْلُمَّ   َجاءَ َأْن ُتَبق 
 
ـِ الـَّبِل  .ملسو هيلع هللا ىلصَطـ

ِل بِ  َٓ ْستِْد
ِ
ِة َوبِالتَّالِل َتْبُطُؾ ُشْبَفُة آ َبْقِر اْلُحَس ِؼصَّ ـِ الزُّ ـِ َواْب  .ڤْق
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ا اكَ ُهـَ وَ  ٌة ِجدًّ ْبَفِة، ُتَضاُف  َمْسَلَلٌة ُمِفؿ  ـْ َخَرَج َطَؾك اْلَحج  َأن   :َأَل َوِهلَ  إَِلك َهِذِه الشُّ ـَ  اِج َم ِم

اءِ اْلؼُ  َؿا َخَرُجقا َطَؾْقِف لُِشْبَفِة الت ْؽِػقرِ َولَقَْس َوَغْقرِِهؿْ  ر   .َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظ الِؿِ ُخُروًجا ُهَق ، إِك 

ـُ ُكَطالُِبَؽ اْكَتبِْف!  ـِ ُجَبْقٍر، َوَهْؾ َخ  َفـَْح  بَِؽاَلِم َسِعقِد ْب
َ
َن َأْن َتْلتِل ْٔ اِج لَِؽْقكِ ا ِف َرَج َطَؾك اْلَحجَّ

 َضالًِؿا َأْم لَِؽْقكِِف َكافًِرا؟

نَ  ُسَماٌل َفال ْٔ  َكافًِرا؟ِطـَْدُه لَِؽْقكِِف  َهْؾ َخَرَج لَِؽقكِِف َضالًِؿا، َأْو َخَرَج  :ا

ُة فِل َكاَلِم الـَّ  ـِ ُجَبْقٍر، َبِؾ اْلُحجَّ ُة فِل َكاَلِم َسِعقِد ْب ـِ اْلُحجَّ  َوَلْق َخَرَج لَِؽْقكِِف َضالًِؿا َلْؿ َتُؽ
 
بِل

 ملسو هيلع هللا ىلص
 
ْرِطل ُة، َوُيَردُّ ُكؾُّ َأَحٍد إَِلك الـَّص  الشَّ ُمَّ ْٕ  .، َوَما َأْجَؿَعْت َطَؾْقِف ا

ْجَؿاِع َفَؼطْ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َلْقَسِت اْلَؼِضقَُّة ِطـَْدَكا وَ  َل بِاإْلِ َٓ ْستِْد
ِ
 آ

َ
ـْ ، ِهل

َوُهَق َكاٍف، َوَلؽِ

ـْ ُهـَاكَ ِطـَْدَكا الـَّصُّ اْلَقاِضُح َحتَّ  ـَِّة  ،ْجَؿاعٌ إِ  ك َلْق َلْؿ َيُؽ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
ُثؿَّ التَّْصِريُح بَِلكَُّف مِ

ـَّةِ وَ  ـْ َخاَلَػ َذلَِؽ: َفنِكَُّف َيُؽقُن ُمَخالًِػا لِؾسُّ ـََّة  .اْلَجَؿاَطِة، َوَأنَّ ُكؾَّ َم ـْ َخاَلَػ السُّ َوَمْعُؾقٌم َأنَّ َم

ـِ ُجَبْقٍر َأْن ُيَخالَِػ َأَح  َبْقِر َواْب ـِ الزُّ ـِ َواْب ُـّ بِاْلُحَسْق َٓ َكُظ ـََّة َطْؿًدا: َفنِكَُّف َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا، َو ُدُهُؿ السُّ

 .َطْؿًدا

ُلقا اْلُؽػْ  اِج َقْد َتَلوَّ ـَ َخَرُجقا َطَؾك اْلَحجَّ ِذي ـِ الَّ
ـُ َحَجرٍ فِل َر، َلؽِ ُظ اْب

َتْفِذيِب »َفَؼْد َقاَل اْلَحافِ

، َوُمَجاِهٌد، َوطَ  :ٌة، مِـُْفؿْ َرُه َجَؿاطَ ػَّ َوكَ » :«ِب الت ْفِذي
ُّ
ـُ ُجَبْقٍر، َوالـََّخِعل ـُ َأبِل الـَُّجقِد، َسِعقُد ْب اِصُؿ ْب

، َوَغْقُرُهؿْ ْ
ُّ
ْعبِل ـِ َأبِل َشْقَبةَ  «اْلُؿَصـََّػ » :َواْكُظرِ  .(2)«َوالشَّ ْب

ِ
ٓ(1). 

                                                 

 (.1/122) "يب التفذيبهتذ"( 2)

 فؼد أخرج ابـ أبل شقبة طـ طدد مـ السؾػ تؽػقرهؿ لؾحجاج، ومـ ذلؽ:( 1)



ـِ اْلَؼاِضل ِطَقاٍض  ْجَؿاَع، » :َقاَل  $َوَذَكَر الـ َقِويُّ َط ـُ ُمَجاِهٍد فِل َهَذا اإْلِ َطك َأُبق َبْؽِر اْب َوَقِد ادَّ

َبْقِر َوَأْهِؾ اْلَؿِديـَِة َطَؾك َبـِل ُأَمقََّة، َوبِِؼَقاِم َجؿَ َوَقْد َردَّ طَ  ـِ الزُّ ـِ َواْب اَطٍة َؾْقِف َبْعُضُفْؿ َهَذا بِؼَقاِم اْلُحَسْق

َْشَعِث. ْٕ ـِ ا اِج َمَع اْب ِل َطَؾك اْلَحجَّ َوَّ ْٕ ْدِر ا ـَ َوالصَّ ـَ التَّابِِعق
 َطظِقَؿٍة مِ

َل َهَذا اْلَؼائُِؾ قَ  ُة اْلُجْؿُفقِر َأنَّ قَِقاَمُفْؿ « َأْن َل ُكـَازِ َِع اأْلَْمَر َأْهَؾفُ » :ْقَلفَ َوَتَلوَّ ِة اْلَعْدِل، َوُحجَّ ؿَّ
فِل َأئِ

اِج َلْقَس بُِؿجَ  ا َغقَّ َطَؾك اْلَحجَّ ِد اْلِػْسِؼ: َبْؾ َلؿَّ ـَ اْلُؽْػرِ رَّ
ْرِع، َوَضاَهَر مِ ـَ الشَّ

 .(2)«َر مِ

 .َزاعِ َمَحؾ  الـ   فِل َفا َلْقَسْت َلَلُة، َوَأكَّ َتتَِّضُح اْلَؿْس  َوبَِفَذا

ا،فِل اْلَحِؼقَؼِة اْلؽَ  ْؿـَا َطـُْف َكثِقًراَوَقْد تَ  اَلُم َصِقيٌؾ ِجدًّ  .َؽؾَّ

ـِ اأْلَ  :ٌة ُأْخَرىاَك َمْسَللَ ُهـَ وَ  ْتـَِة اْب
ـَ َخَرُجقا فِل فِ  :ْشَعِث َأْكَت َتْسَتِدلُّ َأْيًضا ِباأْلَْرَبَعِة آَلٍف ال ِذي

َبَؽ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ - كَ َوَأَكا ُأِريدُ  ـَِّة، َوَأْن َتْؿأَلَ ُصالَّ َثاِر َوالسُّ ْٔ َدْطَؽ وَ ، بِِفَؿا َأْن َتْؿأَلَ َكْػَسَؽ بِا

ْستِْحَساَكاِت اْلُؿَخالَِػةِ 
ِ
ُبَفاِت اْلَؽاِسَدِة، َوآ َراِء اْلَػاِسَدِة، َوالشُّ ْٔ ـَ ا

 .مِ

                                                                                                                                                     

طجًبا إلخقاكـا مـ أهؾ العراق: »( مـ صريؼ معؿر، طـ ابـ صاوس، طـ أبقف، قال: 30990ابـ أبل شقبة ) فأخرجما 

 «.يسؿقن الحجاج مممـًا

أشفد أكف مممـ بالطاغقت، كافر »ٕجؾح، طـ الشعبل، قال: ( طـ أبل بؽر بـ طقاش، طـ ا30992وأخرج أيًضا )

 ، يعـل: الحجاج.«باهللا

أٓ لعـُة اهللا »( طـ وكقع، طـ سػقان، طـ مـصقر، طـ إبراهقؿ، أكف كان إذا ُذكر الحجاج، قال: 30994وأخرج أيًضا )

 «.طؾك الظالؿقـ

 (.21/119) "طؾك صحقح مسؾؿالـقوي شرح "( 2)



ََثِر اْلَعظِقِؿ،اْكُظْر إَِلك َهذَ فَ  ْٕ ـُ َسْعٍد فِل َفَؼْد  ا ا ـِ َزْيٍد َقاَل  «الط َبَؼاِت »َرَوى اْب اِد ْب ـْ حؿ  َذَكَر » :َط

َْشَعِث َفَؼاَل  ْٕ ـِ ا ـَ َخَرُجقا َمَع اْب ِذي اَء الَّ ـْ  :َأيُّقُب اْلُؼرَّ َّٓ َقْد ُرِغَب َلُف َط َٓ أْطَؾُؿ َأَحًدا مِـُْفْؿ ُقتَِؾ إِ

َّٓ َقْد َكِدَم َطَؾك َما َكاَن مِـْفُ َمْصَرِطفِ  َٓ َكَجا َفَؾْؿ ُيْؼَتْؾ إِ  .(2)«، َو

َّٓ َقدْ »َفَؼْقُلُف:  لَِؽ بِ رَ  َهَذا فِقفِ ، «َكِدمَ  إِ َٓ ِء َجِؿقًعا،دٌّ َطَؾك اْستِْد َٓ ـَ  َفُم ِذي ُف الَّ َٓ ْٔ ، َتْسَتِدلُّ بِِفؿْ َفا

ُطقنَ   ؟!َكِدُمقا َوَرَجُعقا، َفَؽْقَػ ُيبدَّ

ـُ طَ  ـُ كَ » :ْقنٍ َوَقاَل اْب ـِ َيَساٍر َأْرَفَع ِطـَْد َأهْ  اَن ُمْسؾُِؿ ْب : َحتَّك َخػَّ َمَع اْب ـِ ـَ اْلَحَس
ِؾ اْلَبْصَرِة مِ

َخرُ  ْٔ ، َفَؾْؿ َيَزْل َأُبق َسِعقٍد فِل ُطُؾقٍّ مِـَْفا َبْعُد َوَسَؼَط ا ـُ َْشَعِث َوَكػَّ اْلَحَس ْٕ ُكقٌر إََثُر َمذْ َوَهَذا  .«ا

ـِ َأبِل َشْقَبَة، «اْلُؿَصـَِّػ »فِل  ْب
ِ
َقرِ »َوفِل  ٓ  .(1)«الس 

                                                 

 سـده صحقح.( 2)

( طـ سؾقؿان بـ حرب، طـ 1/86) "الؿعرفة والتاريخ"(، والػسقي يف 9/287) "الطبؼات"جف ابـ سعد يف أخر

 حؿاد بـ زيد، بف.

 (.58/246) "تاريخ دمشؼ"ومـ صريؼ الػسقي أخرجف ابـ طساكر يف 

 (.4/523) "سقر أطالم الـبالء"واكظر: 

وأما أهؾ العؾؿ فؼد رجعقا وكدمقا كؿا يف هذا إثر وغقره، ومـ طؾك أكف ٓ طربة بلققال وأفعال طقام الـاس،  مع التـبقف:

 «.يـاير 15شبفات حقل أحداث مصر »أراد مزيد بقان: فؾقرجع لؽتاب أخقـا محؿقد الخقلل: 

 سـده صحقح.( 1)

( طـ طػان بـ مسؾؿ، طـ 38608، 32199) "مصـػف"(، وابـ أبل شقبة يف 9/265) "الطبؼات"أخرجف ابـ سعد يف 

 بـ أخضر، طـ طبداهللا بـ طقن، بف. سؾقؿ

 (.4/523) "سقر أطالم الـبالء"وهق يف 



ـُ َوفِقِف: َأكَُّف  َْشَعِث َخاَض فِقَفا ُمْسؾُِؿ ْب ْٕ ـِ ا ـَ اْب ا َوَقَعِت اْلِػْتـَُة َزَم ـُ  َلؿَّ ، َوَقْد َيَساٍر، َوَأْبَطَل اْلَحَس

َْشَعِث َأْلَزَم ُمْسؾَِؿ بْ  َوَردَ  ْٕ ـَ ا َكَُّف قِقَؾ َلفُ َأنَّ اْب
ِ
ـَ بِاْلُخُروِج َمَعُف: ٕ َٓ َيْثُبُتقنَ  :ـَ َيَساٍر َواْلَحَس  إِنَّ الـَّاَس 

َّٓ إَِذا َأْخَرْجَت َهَذْيـَحْقَلَؽ، َكَؿا َثَبُتقا َحْقَل َجَؿِؾ َطاِئَشَة  ـُ َفاْرَتَػَع، َوَخػَّ ُمْسؾٌِؿ إِ ، َفَلْبَطَل اْلَحَس

 .(2)َفاتََّضعَ 

ـَ َيَس ؿَ فَ اْكُظْر!  ا َهَرَب  اٍر َخَرَج ُمْؽَرًها، َوَكانَ َع َأنَّ ُمْسؾَِؿ ْب ، َفَؾؿَّ ـِ ـَ اْلَحَس
ِة َأْطَؾك ُرْتَبًة مِ ُمَّ ْٕ فِل ا

ِة، َواتََّضَع َشْلُن ُمْسؾِؿٍ  ُمَّ ْٕ ـِ ِطـَْد ا َ ُمْسؾٌِؿ، اْرَتَػَع َشْلُن اْلَحَس
ـُ َوَبِؼل  .اْلَحَس

ـْ َهَرَب، َفَؽْقَػ بِالَِّذي َخَرَج مَ ـْ ُرْتَبِة ـْ َخَرَج ُمْؽَرًها إَِذا َكَزَلْت ُرْتَبُتُف طَ إِنَّ مَ  َقا َشْقُخ َوِحقُد،فَ 

ـْ َيُطقُف فِل اْلُبْؾَداِن لُِقَؼر   ، َوَدَطا إَِلك اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ، َوَكْقَػ بَِؿ ـِ َر َأنَّ إَِلك اْلَؿَقاِدي

ـَِّة َواْلَجؿَ َمْذَهَب اْلَخَقاِرِج  ـْ َكاَلِم َأْهِؾ السُّ
 ؟!ُهؿاَطِة، َوَأكَُّف َقْقٌل ِطـْدَ َواْلُؿْعَتِزَلِة إِكََّؿا ُهَق مِ

ْختَِقاكِلُّ  ـْ أِبل ِقاَلَبةَ  :َقاَل َأيُّقُب السِّ َة، َفَؼاَل لِل » :َط ـَ َيَساٍر َصِحَبُف إَِلك َمؽَّ َوَذَكَر -إِنَّ ُمْسؾَِؿ ْب

ـْ فِقَفا بُِرْمٍح، َوَلْؿ َأْضِرْب فِقَفا هللاَ ل َأْحَؿُد اإِك   :-اْلِػْتـَةَ  إَِلْقَؽ َأك ل َلْؿ َأْرِم فِقَفا بَِسْفٍؿ، َوَلْؿ َأْصَع

                                                 

( مـ صريؼ حؿاد بـ زيد، 1/34) "الؿعرفة والتاريخ"(، والػسقي يف 9/264) "الطبؼات"أخرج ابـ سعد يف ( 2)

ك أن ُيؼتؾقا حقلؽ كؿا ُقتؾقا حقل جؿؾ طائشة، فلخرِ »طـ أيقب، قال:  ج الحسـ. فلرسؾ ققؾ ٓبـ إشعث: إْن َسرَّ

 «.إلقف فلكرهف

ختقاين: 1/86) "الؿعرفة والتاريخ"وأخرجف الػسقي يف   ققؾ ٓبـ إشعث: إن أردت أن ُيؼتؾقا »( قال أيقب الس 

 "سقر أطالم الـبالء"واكظر: «. حقلؽ كؿا ُقتؾقا حقل جؿؾ طائشة، فلخِرج معؽ مسؾؿ بـ يسار. فلخرجف مؽرًها

(4/523.) 

استبطل الـاس أيام ابـ إشعث، »( طـ ابـ طقن قال: 9/264) "الطبؼات"ؿا أخرج ابـ سعد يف ك وقد هرب الحسـ:

فـظرت إلقف بقـ الجسريـ وطؾقف طؿامة سقداء. قال: »يعـل: الحسـ. قال ابـ طقن: « فؼالقا لف: أخِرْج هذا الشقخ

 «.ئذٍ فغػؾقا طـف، فللؼك كػسف يف بعض تؾؽ إهنار حتك كجا مـفؿ، وكاد يفؾؽ يقم



ػ  ، َفَؽْقَػ بِؿَ هللاِا َيا َأَبا َطْبدِ  :ُقْؾُت َلفُ  :َقاَل  .بَِسْقٍػ  ـُ َيَساٍر،  :َفَؼاَل  ،ـْ َرآَك َواقًِػا فِل الصَّ َهَذا ُمْسؾُِؿ ْب

َّٓ َوُهَق َطَؾك اْلَحؼ   هللاَِوا َم َفَؼاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ  .َما َوَقَػ َهَذا اْلَؿْققَِػ إِ َفَبَؽك، َوَبَؽك َحتَّك  :َقاَل  ؟!َفَتَؼدَّ

ـْ ُقْؾُت َلُف َشْقًئا َْرَض اْكَشؼَّ هللاَِفَبَؽك َوا» :َوفِل ِرَواَيةٍ  .«َتَؿـَّْقُت َأك ل َلْؿ َأُك ْٕ ْت ، َحتَّك َوِدْدُت َأنَّ ا

 .(2)«َفَدَخْؾُت فِقَفا

ـْ َيْلِوي إَِلك َأْهِؾ اْلبَِدِع وَ  ا َطَؾك ُكؾ  َم ََثُر َما َأَجؾَُّف! َوُهق َيـَْطبُِؼ اْكطَِباًقا َبؾِقًغا ِجدًّ ْٕ َْهَقاِء، َهَذا ا ْٕ ا

 .َوُيَدافُِع َطـُْفْؿ، َوَيـُْشُر َقْقَلُفؿْ 

ـُ َيَسارٍ  ـْ فِقَفا بُِرْمٍح، َوَلْؿ  هللاَاإِك ل َأْحَؿُد  :َقاَل ُمْسؾُِؿ ْب إَِلْقَؽ َأك ل َلْؿ َأْرِم فِقَفا بَِسْفٍؿ، َوَلْؿ َأْصَع

ـِ  :)َيْعـِل .َأْضِرْب فِقَفا بَِسْقٍػ  َْشَعِث، َلؽِ ْٕ ـِ ا َلْؿ َأْرِم بَِسْفٍؿ، َوَلْؿ  -هللاِاْلَحْؿُد -َأَكا َخَرْجُت َمَع اْب

ـِ  َفَؽْقَػ  :ُقْؾُت َلفُ  .َأْضِرْب بَِسْقٍػ( ْق ػَّ ـَ الصَّ ـْ َرآَك َبْق َّٓ  :َفَؼاَل  ،بَِؿ ـْ ُيؼاتَِؾ إِ ـُ َيَساٍر، َل َهَذا ُمْسؾُِؿ ْب

 ؟َفَؼاَتَؾ َحتَّك ُقتَِؾ : َطَؾك َحؼٍّ 

ـِ َيَساٍر، َفُؼتَِؾ بَِسَببِِف هللاُ! َيا أ ُد َمْققِِػ ُمْسؾِِؿ ْب  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َكثِقٌر، َفَؽْقَػ بَِؽ َخْؾٌؼ ُمَجرَّ

ُبَفاِت ُهـَا َوُهـَاكَ وَ  ـَ اْلِعْؾِؿ َما  َؾُؿ َأنَّ َأْهَؾ مِْصَر َلْقَس َوَأْكَت َتعْ  ؟!َأْكَت َتْسَتِدلُّ بِالشُّ
ِطـَْدُهْؿ مِ

ْؾَطاِن الظَّالِِؿ، َوَيُؼقُلقنَ ؿفُ ؿُ ِص عْ يَ  وَن بَِؽاَلمَِؽ، َفَقْخُرُجقَن َطَؾك السُّ  .إِنَّ َذلَِؽ ُهَق اْلَحؼُّ  :، َفَقْغَترُّ

َن؟َؼِد اْغتَ لَ  ْٔ : َفَؿاَذا َأْكَت َصاكٌِع ا ـِ اْغَترَّ  رَّ بَِؽاَلمَِؽ َهَذا َم

                                                 

 .سـده صحقح( 2)

تاريخ "وابـ طساكر يف  (،87-1/86) "الؿعرفة والتاريخ"(، والػسقي يف 9/287) "الطبؼات"أخرجف ابـ سعد يف 

 ( مـ صريؼ حؿاد بـ زيد، طـ أيقب، طـ أبل قالبة، بف.58/247) "دمشؼ

 (.58/246) "تاريخ دمشؼ"ومـ صريؼ الػسقي أخرجف ابـ طساكر يف 

 (.4/523) "م الـبالءسقر أطال"واكظر: 



ـُ َيَساٍر؟ َوَتُؼقُل َس َهْؾ  اهللاِ َأُطقُذ بِا :َتْبؽِل َكَؿا َبَؽك ُمْسؾُِؿ ْب ، إِك ل َراِجٌع َحَصَؾ مِـ ل، إِك ل َتائٌِب  مِؿَّ

َٓ إَِلك اْلُؿَتَشابِِف، إِك    إَِلك اْلُؿْحَؽِؿ 
 
ِة، إِك ل َراِجٌع إَِلك َكاَلِم الـَّبِـل ُمَّ ْٕ ، ملسو هيلع هللا ىلصل َراِجٌع إَِلك إِْجَؿاَطاِت ا

 
 
ـْ َكاَلِم الـَّبِل ـَ َخاَلُػقا، َهْؾ َس إَِلك َكاَلِم َأَحٍد، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفُؿْسَتِحقٌؾ َأْن َأْطِدَل َط ِذي ِء الَّ َٓ َتْذَهُب إَِلك َهُم

ُؼقا ا :َوَتُؼقُل َلُفؿُ  ثُ هللاَاتَّ ـَ َسَؾِػقَُّتُؽْؿ إِْن َلْؿ ، َحد  َؾِػقََّة، َفَلْي َؾِػ، َأْكُتْؿ َتْزُطُؿقَن السَّ ـْ ُكُتِب السَّ
َة مِ ُمَّ ْٕ قا ا

ـِ  َؾِػقَّةَ َتُؽ َبَؽ َطَؾك َهَذاهؾ َس وَ  ؟اْلُؽُتَب السَّ  ؟!َتْجَؿُع ُصالَّ

َـّ الطُُّققَر َطَؾك َأْشَؽالَِفا َتَؼُع!
 َوَلؽِ

َبْقِر  َهَذا بِاْختَِصاٍر َشِديدٍ  ـِ الزُّ ـِ َواْب َْحَداِث ُكؾ َفا الَّتِل ڤَما َيَتَعؾَُّؼ بُِشْبَفِة اْلُحَسْق ْٕ ، َوَهِذِه ا

ُجُؾ فِل َهَذا اْلَباِب  َذَكَرَها الرَّ
(2). 

ِؿ  اْلَؽاَلِم اْلِعْؾِؿلِّ اْلُؿَدط 
ـَ اْلؽَِتاِب َوَطِؾْؿـَا بِ ـْ َكاَلمِ وَ  بِاأْلَِدل ِة ِم ـ ِة، َوِم ِة َأن  َهِذِه  السُّ اْلُعؾَؿاِء َواأْلَئِؿ 

بْ   .َتَعاَلك َأْطَؾك َوَأْطَؾؿُ هللاُ ُف َل َمَجاَل لَِثَباتَِفا َطَؾك َأْرِض اْلَقاِقِع، َواَفَة ُتـَْسُػ َكْسًػا، َوَأك  الشُّ

 

 

 

 

                                                 

 وطبداهللا بـ الزبقر، شبفة واحدة، وهل: شبفة خروج الحسقـ بـ طؾل،الرد طؾك هـا  -حػظف اهللا- تـاول شقخـا( 2)

ؾ هبا وحقد بالل هـا وهـاك  .وغقرهؿا مؿـ خرج يف فتـة ابـ إشعث، والتل َتـَؼَّ

، «الؿؾػ الشرطل ٕحداث مصر»قعف، تحت طـقان: غقرها مـ الشبفات يف غقر ما شريط طؾك مقالرد طؾك وقد تـاول 

 ، فؾقراجع."يـاير 15شبفات حقل أحداث مصر "وقد جؿع هذه الشبفات أيًضا أخقكا محؿقد الخقلل يف كتابف: 



اِب  دُّ الثّاِِن: قمِضق ُة إْحزم  الر 

ِل:  ِضْؿنم إْصِل إو 

ِج  ـْفم ائِؾِهِ اجلمْفُل بؿم ْرِض ممسم ْطِحق ُة يِف عم ؾمِف والس   الس 

ْقُخ َوِحقٌد َذَكَر  َلَؼْد  ا: َفؼَ ق  َقِض الش  ْس » :اَل َة اأْلَْحَزاِب ِذْكًرا َطِجقًبا ِجدًّ ل فِ  (2)اَلمِقُّقنَ َدَخَؾ اإْلِ

ْساَل  َْحَزاِب، َوَكاَن َيـَْبِغل َطَؾك اإْلِ ْٕ ـَ َأْن َيَظؾُّقا،ا َْحَزاَب قا هَ َوَيْتُركُ  مق ق ْٕ َنَّ  ِذِه ا
ِ
ٕ : ـَ َفا لِْؾَعْؾَؿاكِق ق ُكؾَّ

َْحَزاَب فِل اْلُؼْرآِن  ۵هللاُ َوا ،[53]الؿممـقن:  رتزت﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ :َتَعاَلك َقـاَل هللاَ ا ْٕ َذَكَر ا

 
 
ْقِخ َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل َفا، َهَؽَذا َقاَل َأْصَحاُب الشَّ  .«َفَذمَّ

ـَ َكَحَتُفْؿ َوَزَطَؿُفؿْ َكَلكَّ اْلَعظِقِؿ! هللاِ ُسْبَحاَن ا ِذي ، الَّ  
ْقِخ َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل َّٓ َأْتَباُع الشَّ  .ُف َما َقاَل َهَذا إِ

ؾَ أَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َما َقاَلُف َرُسقُل اأَ ، وَ هللاَُقاَلُف ا َماأَ َهَذا اْلَؽاَلُم  الُِح َما َقاَلُف السَّ  َحتَّك ُيـَْسَب ؟ ُػ الصَّ

ْقِخ َربِقعِ  َْتَباِع الشَّ
ِ
ـِ َهاِدي اْلَؿدْ  ٕ  ْب

 
 !َخؾِل

َؾُػ:، َوَقاَلُف هللاَُفنِْن َكاَن َقْد َقاَلُف ا َكَُّف َقاَل ا َرُسقُلُف، َوَقاَلُف السَّ
ِ
، َقاَل َرُسقُلُف، هللاَُفنِكَُّف َحؼٌّ َمْؼُبقٌل: ٕ

َكَُّف َما َقاَلفُ 
ِ
َؾُػ، َوَلْقَس ٕ   َقاَل السَّ

ُّ
ـُ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ـَّةِ دُّ َفالرَّ  ،َربِقُع ْب  إَِذْن َيُؽقُن َطَؾك اْلُؼْرآِن َوالسُّ

َؾِػ، َوَلْقَس  ْقِخ َربِقٍع َوَأْتَباِطفِ  َطَؾك َوَكاَلِم السَّ  .الشَّ

                                                 

ؿ فقفؿ أهؾ العؾؿ، وَبقَّـُقا ضاللفؿ وزيغ ؾَّ ؽَ يعـل: أهؾ البدع: مـ الِحْزبِققـ واإلخقان الؿسؾؿقـ وغقرهؿ، وقد تَ ( 2)

 ؼداهتؿ كؿا سقليت.معت



ِء اْلَقْقَم، َوُهْؿ َمَع َذلَِؽ َيزْ  َٓ تِل ُيَدْكِدُن َطَؾْقَفا َهُم ـَ التََّجاُوَزاِت َوالتَّْؾبِقَساِت الَّ
ـْ َهَذا مِ

ُطُؿقَن َلؽِ

َْلَؼاِب  ُيِريُدونَ َٓ  ُفؿَأكَّ  ْٕ ْقُخ َوِحقٌد َكثِقًرا: التَّـَاُبَز بِا َْلَؼاِب  :َكَؿا َيُؼقُل الشَّ ْٕ  .َٓ ُكِريُد التَّـَاُبَز بِا

قِف؟! َهَذا َوَرٌع َلْقَس فِل َمَحؾ فِ   .إَِذْن َهَذا َماَذا ُكَسؿ 

ْقُخ َوِحقٌد  ْٔ » :َقاَل الش  َْحَزاَب فِل اْلُؼْرآِن، َفنِنَّ اهللاَ َوَكَؿا َأنَّ ا :َوَقاُلقا ،َخُرونَ َفَردَّ َطَؾْقِفُؿ ا ْٕ هللاَ َذمَّ ا

َْحَزاَب فِل اْلُؼْرآِن، َفَؼاَل  -َجؾَّ َوَطاَل - ْٕ إَِذْن  :[22]الؿجادلة:  ڈ رت  زتڍ ڌ ڌ ڎ ڎ :َمَدَح ا

َة فِل َهَذا ، َفاَل ُحجَّ م   .«َذَكَرَها بِاْلَؿْدِح َوبِالذَّ

ْقِخ َوِحقٍد، َبْؾ َكْقَػ َيْسُؽُت الطُّاَلُب َأَكا َأْطَجُب  ـَ الشَّ
ـْ َهَذا اْلَؽاَلِم! َوَما َأْدِري َكْقَػ َيْخُرُج مِ

مِ

ـْ َهَذا اْلَؽاَلِم َوُهَق ُيَؼاُل؟  َط

م  َواْلَؿْدِح؟! ۵هللاُ َهْؾ َذَكَر ا َْحَزاَب بِالذَّ ْٕ  ا

ا اْلَؿْقِضُع الَِّذي َذَكْرَت  ۵هللاُ َهاِت َمْقِضًعا َواِحًدا فِل اْلُؼْرآِن َذَكَر ا َْحَزاَب بِاْلَؿْدِح، َأمَّ ْٕ فِقِف ا

َن  :(2)[22]الؿجادلة:  زتڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ رت :َأْكَت  ْٔ ِء ا َٓ ـَ ِحْزٍب َوَأْحَزاٍب، َوَهُم َفَػْرٌق َبْق

 ِحْزٌب َواِحٌد، َأْم َأْحَزاٌب؟!

ـَ اْلِحْزِب اْلُؿْػَرِد، َوَبقْ  ُق َبْق َٓ ُيَػرَّ َْحَزاِب اْلَؿْجُؿقَطِة؟َفَؽْقَػ  ْٕ  ـَ ا

                                                 

 [.56: ]الؿائدة يبۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ىب ومثؾ هذا أيًضا ققلف تعالك: ( 2)

 



ْكَؽاِر َطَؾْقَفا َأكََّفا َأْحَزاٌب  َْحَزاَب َمـَاُط اإْلِ ْٕ َنَّ ا
ِ
، َوَصاَرْت ُكؾُّ  :ٕ ـِ ي َقْت فِل الد  ِطل َتَػرَّ  َجَؿاَطٍة َتدَّ

َقاَب، ، َوَكَذا َوَكَذا، الصَّ ِطل َأكَُّف َطَؾك اْلَحؼ  رت ﮿ ﯀﮾ ﮼ ﮽   زت َوَصاَر ُكؾُّ ِحْزٍب َيدَّ

 .(2)[32، الروم:53]الؿممـقن: 

َـّ ا
ا َمَدَح  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك- هللاََلؽِ َلْؿ َيْؿَدْح َأْحَزاًبا، َفَؽْقَػ ُيَؼاُل َهَذا؟ وَ َمَدَح ِحْزًبا َواِحًدا،  َلؿَّ

ِديدِ -َهَذا اْلَؽاَلُم َما َيُؼقُلُف ُمْبَتِدٌئ فِل َصَؾِب اْلِعْؾِؿ   .-لأِْلََسِػ الشَّ

َٓ َأْدِريَفلَ  طْ  َكا  َلنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة َتْتَبُع ِحقَِّة؟! َولَِفَذا ُقْؾـَا بِ َكْقَػ َيْخُرُج َهَذا اْلَؽاَلُم بَِفِذِه السَّ

نَ  ْٔ ُؾ إَِلْقِف ا َْصَؾ الَِّذي ُكَمص  ْٕ ْطِحق ُة فِل َطْرِض َمَسائِِؾفِ  :، َوُهقَ ا َؾِػ َوالس   .اْلَجْفُؾ بَِؿـَْفِج الس 

ـْ  َهَذا َكاَلٌم َل ُيْعَؼُؾ، َكْقَػ اْلَجْفُؾ  :َهَذا اْلَؽاَلَم َأْن َل َيْعَجَؾ، َفَؼْد َيُؼقُل َقائٌِؾ  َيْؼَرأُ َوَأَكا َأْرُجق َم

ْطِحق ُة فِل َطْرِض َمَسائِِؾِف؟ َؾِػ َوالس   بَِؿـَْفِج الس 

َْحَزاِب، يُ َفبِِؿْثِؾ َهَذا اْلَؽاَل  َذا اْلَؽاَلَم،اْسَؿْع هَ  :قُل َكؼُ  ْٕ َْحَزاَب هللاُ ا :َؼاُل ِم ُتَردُّ َمْسَلَلُة ا ْٕ َذَكَر ا

ُل! َٓ ْستِْد
ِ
َة فِل َهَذا َوَسَؼَط آ ا، َفاَل ُحجَّ  َمْدًحا َوَذمًّ

                                                 

هذه التؽتالت لق كاكت يعـل ما هل » (:848)الشريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"يف  $قال الشقخ األلباين  (2)

ف بقعة لرئقسفؿ: ففذا مؿا يزيد يف فرقة هبذا البعد طـ مـفج السؾػ الصالح، التحزب هذا والتؽتؾ وقد يؼرتن مع

يب ۈئ ۈئ ېئ ېئ الؿسؾؿقـ فرقًة وتؽتاًل وتحزًبا وضعًػا، وهذا ما هق مـصقص طؾقف يف الؼرآن الؽريؿ: 

. ما يستطقع أحد مع إسػ [31-32: ]الروم ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئىب

تؿاًما هذه اآلية، فرحقن بتحزبفؿ، لقسقا واقعفؿ يـطبؼ طؾقفؿ الشديد أن يؼقل: لقس كؾ حزب بؿا لديفؿ فرحقن، 

ر لل معرفة السؾػ الصالح طؾؿفؿ وفؼففؿ  ۵أكا أققل وٓ فخر: أكا أفخر بلن اهللا  .شتان، بعؼقدتفؿ فرحقـ يسَّ

وسؾقكفؿ، وأن أسعك ٕكقن طؾك خطاهؿ، أفخر أكا هبذا، لؽـ ٓ أدطق إلك تؽتؾ وٓ إلك تجؿع: ٕن هذا يػرق جؿاطة 

ر مؿا هؿ طؾقف متػرققن، لذلؽ ققلفؿ: )كحـ طؾك السـة( يؽذهبؿ ابتداًء أن مثؾ هذا التؽتؾ ٓ يعرفف الؿسؾؿقـ أكث

 «.السؾػ الصالح، ٓ يعرفف الصحابة



َْحَزاَب بِاْلَؿْدِح، َأْم َذَكرَ  ۵هللاُ َذَكَر ا اْلَعظِقِؿ! َهْؾ هللاِ ُسْبَحاَن ا ْٕ  ؟َواِحًدا ِحْزًبا ا

 .ِحْزٌب َواِحدٌ  [22]الؿجادلة:  زتڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ رت :َقاَل ُسْبَحاَكفُ 

 .ِصَراٌط َواِحدٌ  [153]األكعام:  زتچ چ چ چ رت :َوَقاَل ُسْبَحاَكفُ 

 .َسبِقٌؾ َواِحدٌ  [118]يقسػ:    زتڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رت :َوَقاَل 

ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل  تِل َضاِهرِي ـْ ُأم   .َصائَِػٌة َواِحَدةٌ  .(2)«َولَ َتَزاُل َصائَِػٌة ِم

ـِ ِطـَْد الت ْرمِِذي  َوَغْقِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َوقَ  ـَ » :فِل اْلَحِديِث اْلَحَس تِل َطَؾك َثاَلٍث َوَسْبِعق َوَسَتْػَترُِق ُأم 

ل الـ اِر إِل  َواِحَدةً 
َفا فِ  .فِْرَقٌة َواِحَدةٌ  .(1)«فِْرَقًة، ُكؾُّ

ا َػًة، َوَسؿَّ
اَها َصائِ اَها فِْرَقًة َوَجَؿاَطًة، َوَسؿَّ ـْ َمَتك َفَسؿَّ

اَها َسبِقاًل، َوِصَراًصا، َلؽِ َها ِحْزًبا، َوَسؿَّ

َْحَزاُب، َحتَّك َكُؼقَل  ْٕ َْحَزاُب ُتْؿَدُح؟! :َكاَكِت ا ْٕ  ا

ْقُخ َوِحقٌد ، َبْؾ َوُيَقاِصُؾ َهَذا َأْمٌر َطِجقٌب  َْحَزاِب َكاَلَمُف بَِلنَّ الشَّ ْٕ  َلْقَسْت وَ َمْسَلَلٌة َحاِدَثٌة،  َمْسَلَلَة ا

َٓ َكْسَتطِقُع َأْن  :-َأِي اْلُؿَعاِرُضقنَ -َفَؼاُلقا » :َفَؼاَل ِديَؿًة، قَ  َْحَزاِب َهِذِه َحاِدَثٌة َأْم َقِديَؿٌة؟  ْٕ َمْسَلَلُة ا

َْطَضاِء َحاِدَثٌة َأْم َقِديَؿةٌ  :إِكََّفا َقِديَؿٌة، َكَؿا َأُققُل َلَؽ  :َكُؼقَل  ْٕ  .«َمْسَلَلُة َكْؼِؾ ا

ـَ إِكََّفا  :ُهَق َيُؼقُل إَِذْن 
َْطَضاِء، َوَهَذا مِ ْٕ َْحَزاِب َطَؾك َمْسَلَلِة َكْؼِؾ ا ْٕ َحاِدَثٌة، َوَيِؼقُس َمْسَلَلَة ا

 اْلَعَجِب اْلُعَجاِب!

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 2)

 تؼدم تخريجف.( 1)



َٓ َكِجُدُه بَِفِذِه اَوَأْهِؾ إَْهَقاءِ ، َلْق َتَدبَّْرَكا َكاَلَم اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج -َيا إِْخَقاكِل-هللاِ َوا ْطِحقَِّة ،  لسَّ

 .ُشُبَفاتِِفؿْ َطْرِض فِل 

َْحَزاِب؟! ْٕ ِم َوَغْقِر َذلَِؽ ُتَؼاُس َطَؾْقَفا َمْسَلَلُة ا ِع بِالدَّ َْطَضاِء َوالتََّبرُّ ْٕ  َمْسَلَلُة َكْؼِؾ ا

َْطَضاءِ فَ  ْٕ ـَ  َؿْسَلَلُة َكْؼِؾ ا ُ  ْؾَجقاِب لِ  اْلُػُروِع، َوَيْؾَزمُ  مِ ْٕ ُصقِل، َحتَّك َكُؼقَل فِقَفا َأْن ُكْؾِحَؼَفا بِا

 بَِجقاِزَها َأْو َطَدِم َجَقاِزَها، 
َ
 .َفْرٌع ُكْؾِحُؼُف بَِلْصؾٍ َفِفل

َْحَزاِب َأْن ُتَؼاَس َطَؾك َمْسَلَلٍة أُ َتْحَتاُج َفَفْؾ  ْٕ َْحَزاِب َمْسَلَلُة ا ْٕ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ  ْخَرى؟ َمْسَلَلُة ا
مِ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، ْج فَ ) السُّ
ِ
ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  تَِؿاُع َوَكْبُذ اْلُػْرَقِة(ال ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

، َقاَل َأْصٌؾ َطظِقٌؿ مِ

 .َفَذا َأْصٌؾ بِـَْػِسفِ فَ ، [113]آل طؿران:  ڄ ڃ رت زتڦ ڄ ڄ ڄ :َتَعاَلك

َْصُؾ الثَّاكِل َبْعَد َتْقِحقِد ا ْٕ ْجتَِؿاَع الَِّذي ُهَق ا
ِ
ُيَؼاُس َطَؾك َمْسَلَلِة  -َوَتَعاَلكُسْبَحاَكُف - هللاَِكَلنَّ آ

َْطَضاِء؟! ْٕ  َكْؼِؾ ا

ـْ َجْفاًل: َفُفَق َهًقى  .َأيُّ َسْطِحقٍَّة َهِذِه؟! َهَذا َأْمٌر َطِجقٌب، َوَجْفٌؾ ُمْطبٌِؼ! َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ َيُؼقُل بِتَ  اَتْسَؿُعق َأنْ اَل َتْسَتْبِعُدوا فَ  َولَِفَذا ـْ َيؼُ ُؽؿْضؾِقؾِ َم ـْ َيُؼقُل بَِلكَُّؽْؿ ُؽؿْبِديعِ قُل بِتَ ، َوَم ، َوَم

 .َأْصَحاُب َهًقى

ا َتَرْكُتْؿ َكاَلَم أَ  ـْ َهَذا، َفَؾؿَّ
ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ َٓ َتْسَتْغِرُبقا مِ ، َوَلَجْلُتْؿ إَِلك َهَذا اْلَؽاَلِم َوُكُتَبُفؿ ْهِؾ السُّ

، َوَقْعُتْؿ فِل ُأُمقٍر َتْضَحُؽ مِ 
 
ْكَشائِل  .ـَْفا الثََّؽاَلك، َوَيِشقُب مِـَْفا اْلِقْلَدانُ اإْلِ

ْجتَِؿاِع َمْسَللَ َمْسَلَلُة اأْلَْحَزاِب َوَكْبِذ اْلػُ َفَفْؾ 
ِ
 ٌة َحاِدَثٌة ُتَؼاُس َطَؾك َكْؼِؾ اأْلَْطَضاِء؟!ْرَقِة َوال

َر ِمـَْفااْلُػْرَقُة ال تِل  َما إَِذنْ  ِف، َوَكَبَذَها الـ بِلُّ فِل  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك- هللاُا َحذ 
ل ُسـ تِِف؟! ملسو هيلع هللا ىلصكَِتابِ

 فِ



 .[113]آل طؿران:  زتڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رت :َقاَل َتَعاَلكَوَقْد 

 .[115]آل طؿران:  زتہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےرت :فُ َوَقاَل ُسْبَحاكَ 

 رتزتڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ :ُسْبَحاَكفُ  َوَقاَل 

 .(2)[159]األكعام:

                                                 

ا لف، فنن اهللا والظاهر أن أية طامة يف كؾ َمـ فارق ديـ اهللا، وكان مخالػً » (:6/241) "تػسقره"قال ابـ كثقر يف  (2)

بعث رسقلف بالفدى وديـ الحؼ لقظفره طؾك الديـ كؾف، وَشْرطف واحد ٓ اختالف فقف وٓ افرتاق، فؿـ اختؾػ فقف 

أ رسقل اهللا  [259]إكعام:   يبچ ڇىب أي: فرًقا كلهؾ الِؿؾؾ والـ حؾ وإهقاء والضالٓت، فنن اهللا تعالك قد َبرَّ

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ تعالك:  مؿا هؿ فقف، وهذه أية كؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص

 «.[23]الشقرى:  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کىب 

ػار، وكؾ مـ ابتدع، وجاء بؿا لؿ »...  (:135-9/134) "تػسقره"وقال الؼرصبل يف  وققؾ: أية طامة يف جؿقع الؽُّ

ق ديـف ۵يلمر اهللا  أحزاًبا. وكؾ ققم أمرهؿ واحد يتبع : فِرًقا و[259]إكعام:   يبڇىبومعـك »ثؿ قال: «. بف: فؼد َفرَّ

ـَا »فلوجب براءتف مـفؿ، وهق كؼقلف ڠ:  [259]إكعام:    يبڇ ڇ ڇ ڍ ىب بعضفؿ رأي بعض ففؿ شقٌع. ـْ َغش  َم

 «.أي كحـ برآء مـف «َفَؾْقَس ِمـ ا

ؾ أخذ لـػسف يتقطد تعالك الذيـ فرققا ديـفؿ، أي: شتتقه وتػرققا فقف، وك» (:282)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

كصقًبا مـ إسؿاء التل ٓ تػقد اإلكسان يف ديـف شقًئا، كالقفقدية والـصراكقة والؿجقسقة. أو ٓ يؽؿؾ هبا إيؿاكف، بلن يلخذ 

مـ الشريعة شقًئا ويجعؾف ديـف، ويدع مثؾف أو ما هق َأْولك مـف، كؿا هق حال أهؾ الُػرقة مـ أهؾ البدع والضالل، 

 والؿػرققـ لألمة.

ت أية الؽريؿة أن الديـ يلمر بآجتؿاع وآئتالف، ويـفك طـ التػرق وآختالف يف أهؾ الديـ، ويف سائر ودل

ُققا ديـفؿ فؼال:  أي لست  [259]إكعام:   يبڇ ڇ ڇ ڍ ىبمسائؾف إصقلقة والػروطقة. وأمره أن يتربأ مؿـ فرَّ

ُيَردون إلقف فقجازيفؿ بلطؿالفؿ  [259كعام: ]إ يبڌ ڌ ڎ ڎ ىب مـفؿ ولقسقا مـؽ، ٕهنؿ خالػقك وطاكدوك. 

 «.[259]إكعام:    يبڈ ڈ ژ ژ ڑ ىب



 رتچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎزت :َتَعاَلك َوَقاَل 

 .[253 ]إكعام:

 ڀ ٺ ٺ ٺ رتڀ  پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پزت :َتَعاَلك َوَقاَل 

 [.229، 228 ]هقد:

ٹ ٹ      زتڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ :َوَقاَل َتَعاَلك

 .]إكبقاء[ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رت

زتے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  :َوَقاَل َتَعاَلك

 .(2)]الؿممـقن[ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ رت

                                                 

افرتققا، يعـل إمؿ، أي: جعؾقا  :أي [53]الؿممـقن:  يب﮷ىب »(: 53-15/52) "تػسقره"قال الؼرصبل يف ( 2)

 «.ف، وهذا غاية الضاللديـفؿ أدياًكا، بعد ما ُأمروا بآجتؿاع. ثؿ ذكر تعالك أن كالًّ مـفؿ ُمعَجب برأيف وضاللت

ةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف »وقال:  ًة، َوإِن  َهِذِه اأْلُم  ـَ ِمؾ  ـِ َوَسْبِعق ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب اْفَتَرُققا َطَؾك ثِـَْتْق ـْ َقْبَؾُؽْؿ ِم  َسَتْػَترُِق َطَؾك َثاَلٍث َأَل إِن  َم

، ثِـَْتاِن َوَسْبُعقَن فِل الـ اِر، َوَواِحَدًة فِل ـَ جف أبق داود، ورواه الرتمذي وزاد:  «اْلَجـ ِة َوِهَل اْلَجَؿاَطةُ  َوَسْبِعق الحديث. خرَّ

جف مـ حديث طبداهللا بـ طؿرو. وهذا يبقـ أن آفرتاق  «.َما َأَكا َطَؾْقِف َوَأْصَحابِل»قالقا: ومـ هل يا رسقل اهللا؟ قال:  خرَّ

ه: ٕكف قد أصؾؼ طؾقفا مؾاًل، وأخرب أن التؿسؽ بشلء مـ الؿحذر مـف يف أية والحديث إكؿا هق يف أصقل الديـ وققاطد

 «.تؾؽ الؿؾؾ: مقجب لدخقل الـار

مـ العؾقم الؿخالػة لعؾقم الرسؾ،  [53]الؿممـقن:  يب     ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ىب » (:641)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

تحذير لؾؿسؾؿقـ مـ  بف يحؽؿقن ٕكػسفؿ بلكف الحؼ وأن غقرهؿ طؾك باصؾ، ويف هذا[  53]الؿممـقن:   يبڌىب

تشتتفؿ وتػرقفؿ فِرًقا، كؾ فريؼ يتعصب لؿا معف مـ حـؼ وباصؾ: فقؽقكقن مشاهبقـ بذلؽ لؾؿشركقـ يف التػرق، بـؾ 

 «.الديـ واحد والرسقل واحد واإللف واحد



 رتېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یزت ۈئ ۈئ ېئ ېئ  :َوَقاَل َتَعاَلك

 .(2)[31، 32]الروم: 

َّٓ َفاْئِت بَِدلِقٍؾ وَ  قِف َماَذا؟ َهِذِه ُفْرَقٌة، َوإِ ـَ ُكؾُّ َهَذا ُتَسؿ  تِل َذَكَرَها  اِحٍد َطَؾك التَّْػِريِؼ َبْق اْلُػْرَقِة الَّ

نَ هللاُا ْٔ  .، َوَهِذِه اْلُػْرَقِة اْلَحاِصَؾِة ا

ـْ َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اَفنِ  ََصاَلِة، َوِحْزُب اْلبِـَاِء  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ْن َقَصْدَت َأكَُّف َلْؿ َيُؽ ْٕ ِحْزُب الـُّقِر، َوِحْزُب ا

ِة َواْلَعَداَلِة  يَّ َـّ فَ  ...َوالتَّـِْؿَقِة، َوِحْزُب اْلُحر 
ـُ َمَعَؽ، َلؽِ َر  اْلُؼْرآنَ  ـََعْؿ، َكْح ـَ َحذَّ

ـْ ، َوَح اْلِحْزبِقَّةِ مِ
َر مِ ذَّ

قَفاوَ ُكؾ  ُفْرَقٍة،  قَفا :َهِذِه اْلُػْرَقُة ُتَسؿ  ًة َوَطَداَلًة، ُتَسؿ  يَّ قَفا َكَذا،  :ُحر  ُف ُواِحٌد،  ...َسَؾِػقًَّة ِحْزبِقًَّة، ُتَسؿ  ُكؾُّ

ا َأْن َتُؼقَل  ـْ َلَفا مَِثاٌل َسابٌِؼ! َفَفذَ  :َأمَّ  ا َأْمٌر َطِجقٌب!َهِذِه َمْسَلَلٌة َحاِدَثٌة، َوَلْؿ َيُؽ

َأَكا َكَظْرُت فِل اْلَقاقِِع، َوَقَرْأُت اْلَقاقَِع: َفَقَجْدُت َأنَّ َهَذا  :َوَيُؼقُل  ،(1)اْلَؿْسِجدِ  َأَحُدُكْؿ إَِلك ـِْزُل يَ 

 الَِّذي َحَصَؾ َلْقَس َلُف مَِثاٌل َسابٌِؼ!

ْؾطَ  ُخُروُج الْ  َفَفْؾ  َكَُّؽْؿ َما َرَجْعُتْؿ إَِلك َعْؿ، َأْكُتْؿ َتؼُ ؟ كَ َسابٌِؼ  اٌل َلُف مِثَ  اِن َلْقَس َطَؾك السُّ
ِ
قُلقَن َهَذا ٕ

ـْ كُ  َؾِػ،ُكُتِب السَّ 
ْؿُتْؿ مِ َٓ َتَؽؾَّ َؾِػ،َو ـْ  َفِؿـُْؽؿ ُتِب السَّ ْلَؿْسَلَلُة َتْحَتاُج َأَكا َأَرى َضَباًبا، َوا :قُل َيؼُ َم

ًٓ  َراَءٍة،إَِلك قِ    َسابًِؼا! َما َهَذا؟!َوَأَكا َكَظْرُت َفَؾْؿ َأِجْد مَِثا

                                                 

ة، وكؾ فرقة فلهؾ إديان قبؾـا اختؾػقا فقؿا بقـفؿ طؾك آراء ومؾؾ باصؾ» (:11/31) "تػسقره"قال ابـ كثقر يف ( 2)

مـفؿ تزطؿ أهنؿ طؾك شلء، وهذه إمة أيًضا اختؾػقا فقؿا بقـفؿ طؾك كِحؾ، كؾفا ضاللة إٓ واحدة، وهؿ أهؾ السـة 

، وبؿا كان طؾقف الصدر إول مـ الصحابة والتابعقـ وأئؿة ملسو هيلع هللا ىلصوالجؿاطة، الؿتؿسؽقن بؽتاب اهللا وسـة رسقل اهللا 

َما َأَكا »أكف ُسئَِؾ ڠ طـ الػرقة الـاجقة مـفؿ فؼال:  "مستدركف"واه الحاكؿ يف الؿسؾؿقـ يف قديؿ الدهر وحديثف، كؿا ر

 «.«َطَؾْقِف َوَأْصَحابِل

 .هق: أبق إسحاق الحقيـل( 1)



ْختاَِلُف َمْذُمقَماِن َأيًّ اْلُػْرقَ فَ 
ِ
  ا،اَكْت ُصقَرُتُفَؿا، َوَأيًّا َكاَن اْسُؿُفؿَ ا كَ ُة َوآ

ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل َقْد َكَفك َط

ـَ  ـَ اْلُؿَفاِجِري
ا َقاَل َرُجٌؾ مِ َ  :اْلُػْرَقِة، َلؿَّ ْٕ ـَ ا

! َوَقاَل َرُجٌؾ مِ ـَ َلأْلَْكَصاِر! َفَؼاَل  َيا :ْكَصارِ َيا َلْؾُؿَفاِجِري

 الـَّبِ 
ُّ
ـَ هللاَِيا َرُسقَل ا :قاَقالُ  .«َما َباُل َدْطَقى اْلَجاِهِؾق ِة؟» :ملسو هيلع هللا ىلصل

ـَ َرُجاًل مِ ـَ اْلُؿَفاِجِري
، َكَسَع َرُجٌؾ مِ

َْكَصارِ  ْٕ َفا ُمـْتِـَةٌ » :َفَؼاَل  .ا  .(1)«َدُطقَها َفنِك 

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 2)

ـْ َضَرَب اْلُخُدودَ »طـد حديث:  -( 1/311) "الؿػفؿ"قال أبق العباس الؼرصبل يف  ة ودطقى الجاهؾق: »-«َلْقَس ِمـ ا َم

 هل الـقاحة، وكدبة الؿقت، والدطاء بالقيؾ، والـعل، وإصراء الؿقت بؿا لؿ يؽـ فقف: كؿا كاكت الجاهؾقة تػعؾ.هـا: 

مـتصًرا هبؿ يف الظؾؿ والػساد، وقد جاء الـفل طـفا يف  ويحتؿؾ أن يراد هبا: كداؤهؿ طـد الفقاج والؼتال: يا بـل فالن!

فَ »حديث آخر وقال:  اُكُؿ اهللاُ ». وأمر بآكتؿاء إلك اإلسالم، فؼال: «ا ُمـْتِـَةٌ َدُطقَها: َفنِك  ـَ ال تِل َسؿ  اْدُطقا بَِدْطَقِة اْلُؿْسِؾِؿق

 .««بَِفا

فنكف  :ذلؽ دطقى الجاهؾقة ففق كراهة مـف لذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوأما تسؿقتف » (:16/137) "شرحف طؾك مسؾؿ"وقال الـقوي يف 

ائؾ يف أمقر الدكقا ومتعؾؼاهتا، وكاكت الجاهؾقة تلخذ حؼققفا بالعصبات مؿا كاكت طؾقف الجاهؾقة مـ التعاضد بالؼب

والؼبائؾ، فجاء اإلسالم بنبطال ذلؽ، وفصؾ الؼضايا بإحؽام الشرطقة، فنذا اطتدى إكسان طؾك آخر حؽؿ الؼاضل 

 «.بقـفؿا، وألزمف مؼتضك طدواكف كؿا تؼرر مـ ققاطد اإلسالم

الؿفاجرون وإكصار اسؿان شرطقان، جاء هبؿا » (:215-1/214) "ط الؿستؼقؿاقتضاء الصرا"وقال ابـ تقؿقة يف 

وسؿاهؿا اهللا هبؿا كؿا سؿاكا الؿسؾؿقـ مـ قبؾ. واكتساب الرجؾ إلك الؿفاجريـ وإكصار اكتساب  الؽتاب والسـة،

الؼبائؾ وإمصار، حسـ محؿقد طـد اهللا وطـد رسقلف، لقس مـ الؿباح الذي يؼصد بف التعريػ فؼط كآكتساب إلك 

وٓ مـ الؿؽروه أو الؿحرم كآكتساب إلك ما يػضل إلك بدطة أو معصقة أخرى، ثؿ مع هذا لؿا دطا كؾ واحد مـفؿا 

ذلؽ وسؿاها دطقى الجاهؾقة، حتك ققؾ لف إن الداطل هبا إكؿا هؿا غالمان لؿ يصدر  ملسو هيلع هللا ىلصصائػة مـتصًرا هبا، أكؽر الـبل 

أن الؿحذور مـ ذلؽ إكؿا هق تعصب الرجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصظالؿ وإطاكة الؿظؾقم: لقبقـ الـبل ذلؽ مـ الجؿاطة، فلمر بؿـع ال

 «.لطائػتف مطؾًؼا فعؾ أهؾ الجاهؾقة، فلما كصرها بالحؼ مـ غقر طدوان: فحسـ واجب أو مستحب



اَها َجاِهؾِقًَّة، َوَسؿَّ فَ  ، َوَلْقَسْت ُفْرَقًة بَِسَبِب َطِؼقَدٍة، َسؿَّ ـِ ي اَها ُمـْتِـًَة، َمَع َأكََّفا َلْقَسْت ُفْرَقًة فِل الد 

، رَ  َخُر َكاَدى بَِلْطَؾك َصْقتِفِ  :ُجٌؾ َكاَدى بَِلْطَؾك َصْقتِِف َطَصبِقَّةً إِكََّؿا ُهَق َأْمٌر ُدْكَقِقيٌّ ْٔ ! َوا ـَ  :َيا َلْؾُؿَفاِجِري

 اِر!َيا َلأْلَْكَص 

َن،اْكُظْر إ ْٔ َْحَزاِب ا ْٕ ـِ  ُتـَاِدي؟ بِؿَ  َلك َهِذِه ا ي ِق فِل الد   َأْحَزاٌب َقاَمْت َطَؾك التََّػرُّ
َ
َضاَفةِ  ِهل  بِاإْلِ

ْكَقا ، ،إَِلك ُأُمقِر الدُّ
ُّ
ْخَقاكِل ِة َواْلَعَداَلِة اإْلِ يَّ ، َوَهَذا ِحْزُب اْلُحر  ُّ

َؾِػل َهَذا ِحْزُب وَ  َهَذا ِحْزُب الـُّقِر السَّ

َؾػِ   .قَِّة، َوَهَذا ِحْزُب اْلَقَسطِ اْلَجْبَفِة السَّ

ـُ  ـْ َيُؼقُل َأْيًضا َوَكْح ـْ َبْعِضُؽْؿ َم
ـْ َهَذا  إِنَّ  :َكْسَؿُع مِ

، َلؽِ ـِ ي ُق فِل الد  َق اْلَؿْذُمقَم ُهَق التََّػرُّ التََّػرُّ

َق فِل ال ْكَقا! َوَكَلنَّ التََّػرُّ ٌق فِل الدُّ  َتَػرُّ
ُّ
ْكَقا َجائٌِز! َوَهِؾ الـَّبِل ا َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصدُّ َفا ُمـْتِـَةٌ » :َلؿَّ َقاَلَفا « َدُطقَها َفنِك 

؟ ـٍ  فِل ِدي

، َوَطَؾك َأي  َمـْ  ؟! َفَعَؾك َأي  َمـَْفٍج َكاَن اْلُؿَفاِجِريُّ َْكَصاِريُّ ْٕ  َكاَن َفٍج َكاَن ا
ٍّ
َطَؾك َأي  َمْذَهٍب ِديـِل

، َوَطؾَ   اْلُؿَفاِجِريُّ
َّ
َـّ الـَّبِل

؟! َوَلؽِ َْكَصاِريُّ ْٕ ٍّ َكاَن ا
َفا ُمـْتِـَةٌ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصك َأي  َمْذَهٍب ِديـِل ، «َدُطقَها َفنِك 

اَها َجاِهؾِقَّةً   .َوَسؿَّ

                                                                                                                                                     

يدل طؾك وجقب تركفا: ٕن صقغة )افعؾ(  «َدُطقَها»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف » (:3/58) "أضقاء البقان"وقال الشـؼقطل يف 

قجقب إٓ لدلقؾ صارف طـف، ولقس هـا دلقؾ صارف طـف. ويمكد ذلؽ تعؾقؾف إمر برتكفا بلهنا مـتـة، وما صرح لؾ

 بإمر برتكف وأكف مـتـ ٓ يجقز ٕحد تعاصقف. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 وإكؿا القاجب طؾك الؿسؾؿقـ الـداء برابطة اإلسالم، التل هل مـ شدة ققهتا تجعؾ الؿجتؿع اإلسالمل كؾف كلكف جسد

ـَ فِل َتَراُحِؿِفْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصإكسان واحد، ففل تربطؽ بلخقؽ الؿسؾؿ كربط أطضائؽ بعضفا ببعض، قال  إِن  َمَثَؾ اْلُؿْمِمـِق

َفرِ َوالْ  ِهْؿ َكَؿَثِؾ اْلَجَسِد اْلَقاِحِد، إَِذا اْشَتَؽك ِمـُْف ُطْضٌق: َتَداَطك َلُف َسائُِر اْلَجَسِد بِالس  كَوَتَقادِّ  «.«ُحؿ 



  َفنِنْ 
 
ـْ َطَؾك َطْفِد الـَّبِل َْحَزاَب َلْؿ َتُؽ ْٕ ـْ إِذَ ملسو هيلع هللا ىلصَقَصْدَت َأنَّ َهِذِه ا

، َلؽِ ـْ ا َقَصْدَت ، َفـََعْؿ، َلْؿ َتُؽ

ا، َوبِ  َمًة، َوَأكََّفا َمْسَلَلٌة َحاِدَثٌة َتْحَتاُج إَِلك اْجتَِفاٍد، َفَفَذا َأْمٌر َطِجقٌب ِجدًّ َفَذا َكـَْػِصُؾ َأكََّفا َلْقَسْت ُمَحرَّ

َْصِؾ الثَّاكِل اْلَعظِقِؿ، َوُهقَ  ْٕ ـِ ا ِق ) :َط ْجتَِؿاِع، َوَكْبِذ الت َػرُّ
ِ
 .(َأْصُؾ ال

ـْ   نَّ اْلُعؾَؿاَء اْخَتَؾُػقا فِلَوَأْكَت َتْسَتِدلُّ بِلَ  َهَذا َيا َشْقُخ َوِحقُد؟ َقاَل مِْثَؾ َكاَلمَِؽ ِذي الَّ َوَم

َْحَزاِب، َواْلُعَؾَؿاُء  ْٕ َْحَزاَب،ْخَتؾِ يَ  َلؿْ ا ْٕ ُمقا ا َْحَزاِب، اْلُعَؾَؿاُء َحرَّ ْٕ َز  ُػقا فِل ا َٓ ُيقَجُد َطالٌِؿ َجقَّ َو

 .ٍب َقطُّ إِْكَشاَء ِحزْ 

ِريَعَة:إِْن ُكـَْت َتْؼِصُد َمْسَللَ ـْ َلؽِ  ٍّ لُِقَطب َؼ الشَّ
ُخقِل بِِحْزٍب إِْساَلمِل  َفَتاَوى لَِبْعضِ فِقَفا َفَفِذِه  َة الدُّ

 اْلِعْؾِؿ، َأْهِؾ 
َ
 ، َمْسَلَلٌة َصاِرَئةٌ َوِهل

َ
َْحَزاِب، َوَسَقْلتِلَتؽْ  َمْسَلَلةِ َغْقُر َوِهل ْٕ ـِ ا إِْن َشاَء -اَلُم َطـَْفا اْلؽَ  ِقي

 .(2)فِقَفاَكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  َتْقِجقفُ وَ  -هللاُا

ـَ التَّ 
ُروا مِ قا َطَؾك َذلَِؽ، َوَحذَّ َ َمْؿُؼقَتٌة، َوَأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َقْد َكصُّ

ا اْلِحْزبِقَُّة َفِفل ِق َأمَّ ِب َوالتََّػرُّ ا  َحزُّ َأيًّ

ُق فَ ... َأْو َأْحَزاًبا ِديـِقًَّة،  ْو َأْحَزاًبا اْجتَِؿاِطقًَّة،أَ  ِسَقاِسقًَّة، ْحَزاًباُف، َسَقاٌء َكاَكْت أَ َكاَكْت ُصقَرتُ  التََّػرُّ

ـْ  َمْذُمقمٌ 
تِل ذُ  لُِعُؿقمِ  َحْقُث ُهَق:مِ ۈئ زت :-ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك- هللاِافِقِف َكَؼْقِل  ْت َكرَ الـُُّصقِص الَّ

 ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئۈئ 

 .[31-32 :]الروم رتيئ

ـ ِة األَِدل ُة وَ  ـَ السُّ  :َذَكْرَكا َكَؿا َأْيًضا َكثِقَرةٌ ِم

                                                 

 .(294، 264صيت الؽالم طـفا )سقل( 2)



  مِـَْفاوَ 
ُّ
ا َوَطَظُفُؿ الـَّبِل ـِ َساِرَيَة، َلؿَّ ـْ َيِعْش » :َمْقِطَظًة َبؾِقَغًة، َوفِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديُث اْلِعْرَباِض ْب ُف َم َوإِك 

قا ِمـُْؽْؿ َبْعِدي َفَسَقَرى اْختاَِلًفا َكثِقًرا، فَ  ، َطضُّ ـَ ق ـَ اْلَؿْفِديِّ اِشِدي َعَؾْقُؽْؿ بُِسـ تِل، َوُسـ ِة اْلُخَؾَػاِء الر 

 .(1)«...َطَؾْقَفا بِالـ َقاِجِذ، َوإِي اُكْؿ َوُمْحَدَثاِت اأْلُُمقِر 

نَ  اْلَؿْقُجقدُ  َفنِْن َلْؿ َيُؽـ ْٔ ُب  ا ُق َوالتََّحزُّ  ، َفَؿاَذا ُهَق؟!ُهَق التََّػرُّ

  مِـَْفاوَ 
ُّ
ا َخطَّ الـَّبِل ِحقُح، َلؿَّ ـِ َمْسُعقٍد الصَّ ا، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديُث اْب ، ُثؿَّ َخطَّ «هللاَِهَذا َسبِقُؾ ا» :َخطًّ

ًة، َقاَل  ْقَطاِن، َطَؾك ُكؾِّ َسبِقٍؾ َشْقَطاٌن َيْدُطق إَِلْقَفا» :ُخُطقًصا فِل َجاكِبِِف ُمْعَقجَّ ، َوَقَرَأ «َهِذِه ُسُبُؾ الش 

َيةَ  ْٔ ]إكعام:  رتچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ زتچ :ا

253](1). 

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 2)

(، 22209) "الؽربى"(، والـسائل يف 4437، 4241/رقؿ 465، 2/435) "مسـده"أخرجف أحؿد بـ حـبؾ يف ( 1)

 وغقرهؿا مـ صريؼ طاصؿ بـ َبْفَدلة، طـ أبل وائؾ شؼقؼ بـ سؾؿة، طـ ابـ مسعقد.

 صريؼ طاصؿ، طـ زر بـ حبقش، طـ ابـ مسعقد.( وغقره مـ 22220) "الؽربى"وأخرجف الـسائل يف 

وهذا سـد حسـ مـ أجؾ طاصؿ بـ هبدلة وهق: ابـ أبل الـَُّجقد، وهق حسـ الحديث طؾك الراجح، كؿا قال الذهبل يف 

 "تاريخ اإلسالم"وقال يف «. كان طاصؿ ثبًتا يف الؼراءة، صدوًقا يف الحديث(: »5/160) "سقر أطالم الـبالء"

ح الرتمذيُّ حديَثف. فلما يف الؼراءة فثبٌت إمام، وأما  روى(: »3/437) لف البخاري مؼروًكا بغقره، وكذلؽ مسؾؿ، وُيَصح 

ـُ الحديث  «.يف الحديث فحس

 "شرح طؾؾ الرتمذي"(، و1/357) "مقزان آطتدال"(، و480-23/473) "هتذيب الؽؿال"واكظر أيًضا: 

 (.152-1/150) "هتذيب التفذيب"(، و1/630)

ـف الشقخ إلباينوقد  ( 27ٓبـ أبل طاصؿ ) "السـة"(، وكذلؽ يف تحؼقؼف طؾك 266) "مشؽاة الؿصابقح"يف  $ َحسَّ

إسـاده حسـ، رجالف كؾفؿ ثؼات رجال الشقخقـ غقر طاصؿ وهق ابـ أبل الـجقد، وهق حسـ الحديث، ومـ »قال: 

 «.قح اإلسـاد. ووافؼف الذهبل(، وقال: صح1/328(، والحاكؿ )5) "السـة"صريؼف أخرجف ابـ كصر يف 



َؾُػ  ا َقاَلُف الس   :-َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-َوِمؿ 

 َباًبا، َفَؼاَل 
ُّ
َلَؽائِل َب الالَّ  » :َبقَّ

 
ـِ الـَّبِل َباِع اْلَجَؿاَطِة  :فِل اْلَحث  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصِسَقاُق َما ُرِوَي َط ات 

َْطَظِؿ، َوَذم   ْٕ َقاِد ا ـَِّة، َواْلَقِطقِد فِل ُمَػاَرَقِة اْلَجَؿاَطةِ َوالسَّ ـِ السُّ ْغَبِة َط ْأِي َوالرَّ  .(2)«َتَؽؾُِّػ الرَّ

                                                 

 (.2/207) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"اكظر: ( 2)

 ومـ أققال األئؿة يف ذلؽ:

سللت أبل وأبا زرطة طـ مذاهب أهؾ  :-(199-1/197) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"كؿا يف -قال ابـ أبل حاتؿ 

ار، وما يعتؼدان مـ ذلؽ: فؼآ: أدركـا العؾؿاء يف جؿقع السـة يف أصقل الديـ، وما أدركا طؾقف العؾؿاء يف جؿقع إمص

ُذوَذ والخالَف  »...إمصار حجاًزا وطراًقا وشاًما ويؿـًا: فؽان مـ مذهبفؿ:  ـََّة والجؿاطَة، وكجتـُب الشُّ وَكتَّبُع السُّ

 «.والُػْرَقةَ 

َباُع، وَتْرُك  باُب: ِذْكِر إَْمِر بُؾُزومِ » (:283-1/275) "الشريعة"وقال اآلجري يف  الجؿاطِة، والـَّْفِل طـ الُػْرَقِة: بؾ آت 

 آْبتَِداِع:

ا افرتققا يف  ۵إن اهللا  دم مـ أهؾ الؽتابقـ: القفقد والـصارى، أهنؿ إكؿا َهَؾؽقا لؿَّ بَؿـ ف وفضؾف أخربكا يف كتابف طؿـ تؼَّ

ؿاطة، والؿقؾ إلك الباصؾ الذي ُكفقا طـف: إكؿا هق ديـفؿ، وأطؾؿـا مقٓكا الؽريؿ أن الذي حؿؾفؿ طؾك الُػرقة طـ الج

ركا  البغل والحسد بعد أن قد َطؾِؿقا ما لؿ يعؾؿ غقرهؿ، فَحَؿؾفؿ شدة البغل والحسد إلك أن صاروا فَِرًقا، ففؾؽقا، فحذَّ

ركا الـبل  بؾزوم الجؿاطة، وكفاكا طـ الُػْرَقة، ۵بؾ َأَمركا مقٓكا الؽريؿ أن كؽقن مثؾفؿ، فـفؾؽ كؿا هؾؽقا.  وكذلؽ حذ 

ركا أئؿتـا مؿـ سؾػ مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ، كؾفؿ يلمرون بؾزوم الجؿاطة،  ملسو هيلع هللا ىلص الػرقة، وأمركا بالجؿاطة، وكذلؽ حذ 

 ويـفقن طـ الػرقة.

 فنن قال قائؾ: فاذكر لـا ذلؽ لـحذر ما تؼقلف، واهللا الؿقفؼ لـا إلك سبقؾ الرشاد.

كصقحة إلخقاين مـ أهؾ الؼرآن، وأهؾ : ۵بؾغ طؾؿل الذي طؾؿـل اهللا ققؾ لف: سلذكر مـ ذلؽ ما حضرين ذكره، م

 الحديث، وأهؾ الػؼف، وغقرهؿ مـ سائر الؿسؾؿقـ، واهللا الؿقفؼ لؿا قصدت لف والؿعقـ طؾقف إن شاء اهللا:

يبڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ قال اهللا تعالك يف سقرة البؼرة: 

ۀ    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ىب



                                                                                                                                                     

يب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ وقال تعالك: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژىب

يبڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ وقال تعالك يف سقرة آل طؿران: 

 .ک ک گ گ گ ىب  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇوقال تعالك يف سقرة إكعام: 

 .ڑ ىب 

يبگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ وقال تعالك يف سقرة يقكس: 

 .ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ىب

يبۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ وقال تعالك يف سقرة حؿ طسؼ: 

 .]الشقرى[    ﮿ ﯀ ﯁    ىب﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

يبڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ وقال تعالك يف سقرة لؿ يؽـ الذيـ كػروا مـ أهؾ الؽتاب: 

 .]البقـة[  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ىب 

ك أن فلطؾؿـا مقٓكا الؽريؿ أهنؿ أوُتقا طؾًؿا، فَبَغك بعضفؿ طؾك بعض، وَحَسَد بعضفؿ بعًضا، حتك أخرجفؿ ذلؽ إل

 تػرققا ففؾؽقا.

ركا مقلكا الؽريؿ مـ  فنن قال قائؾ: فليـ الؿقاضع مـ الؼرآن التل فقفا كفاكا اهللا تعالك أن كؽقن مثؾفؿ، حتك َكْحَذر ما حذ 

 الُػْرَقة، بؾ كؾزم الجؿاطَة؟

يبٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ققؾ لف: قال اهللا تعالك يف سقرة آل طؿران: 

يبہ ہ ہ ہ إلك ققلف: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ىب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[205-201]آل طؿران:  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ىب

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ وقال تعالك يف سقرة إكعام: 

 .ڈ ژ ژ ڑ ڑ ىب



                                                                                                                                                     

يب چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ وقال تعالك يف سقرة حؿ طسؼ: 

ڻ ڻ ڻ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .]الشقرى[   ڻ ىب

يب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ وقال تعالك يف سقرة الروم: 

 .ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ىب 

َره مقله الؽريؿ مـ الُػْرَقة؟! َبر ما بف حذ   ففؾ يؽقن مـ البقان أْشَػك مـ هذا، طـد َمـ َطَؼَؾ طـ اهللا تعالك، وَتد 

اهللا تعالك قد أطؾؿـا وإياكؿ يف كتابف، أكف ُٓبد مـ أن يؽقن آختالف بقـ  ، أن-رحؿـا اهللا تعالك وإياكؿ-ثؿ اطؾؿقا 

فقحذرون الُػرقة، ويؾزمقن  :مقطظة يتذكر هبا الؿممـقن ۵لقضؾ مـ يشاء، ويفدي مـ يشاء، جعؾ ذلؽ : خؾؼف

 ....«الجؿاطة، وَيَدُطقَن الؿراء والخصقمات يف الديـ، وَيتَّبِعقن وٓ يبتدطقن 

]إكعام:    يبڃ چ چ چ چ ڇىبده: طـ طؾل بـ أبل صؾحة، طـ ابـ طباس يف ققل اهللا تعالك: وذكر بنسـا

259]. 

 .[205]آل طؿران:    يبہ ہ ہ ہ ھ ىبوققلف: 

 .[7]آل طؿران:    ىبيب ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھوققلف: 

 .[53]الؿممـقن:    يب﮷ ﮸ ﮹ىبوققلف: 

 .[240 ]الـساء: يبې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئىب وققلف: 

 .[253]إكعام:  يبڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ىبوققلف: 

 .[23]الشقرى:  يبڑ ڑ ک ک ک ک ىب وققلف: 

أمر اهللا الؿممـقـ بالجؿاطة، وهناهؿ طـ آختالف والُػرقة، وأخربهؿ أكف إكؿا َهَؾَؽ َمـ كان قبؾفؿ »قال ابـ طباس: 

 «.بالؿراء والخصقمات يف ديـ اهللا تعالك

َب تبقيًبا آخر، فؼا اُهُؿ الُػْرَقةَ  ملسو هيلع هللا ىلصباُب ِذْكرِ َأْمرِ الـ بِلِّ »(: 311-1/284ل )وبق  َتُف بُِؾُزوِم الَجَؿاَطِة، َوَتْحِذيرِِه إِي   «.ُأم 

 ُثؿ  َذَكَر جؿؾًة مـ األحاديث واآلثار، مـفا:

ـْ َأَراَد ُبْحُبقَحَة الَجـ ةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصما ذكره بنسـاده: طـ طؿر بـ الخطاب، قال: قال رسقل اهللا  ، َفْؾَقْؾَزِم الَجَؿاَطَة: َفنِن  َم

ـِ َأْبَعُد  ْثـَْق
ِ
ـَ ال ْقَطاَن َمَع الَقاِحِد، َوُهَق ِم  .«الش 

ـْ َفاَرَق الَجَؿاَطَة، َوَخاَلَػ الط اَطَة، َماَت ِمقَتًة َجاِهِؾق ًة، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوما ذكره بنسـاده: طـ أبل هريرة، طـ الـبل   ....«َم



                                                                                                                                                     

  صؿ، طـ زر، طـ طبدوما ذكره بنسـاده: طـ طا
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، قال: خطَّ رسقُل اهللا قال بلْصُبِعِف طؾك إرِض -يقًما َخطًّ

ـِ الَخط  َوَيَساِرِه، وقال: «َهَذا َسبِقُؾ اهللاِ »قال:  -خطف َهِذِه ُسُبٌؾ، َطَؾك ُكؾِّ َسبِقٍؾ ِمـَْفا َشْقَطاٌن ». ُثؿَّ َخطَّ ُخُطقًصا طـ َيِؿق

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ َتاَل:  ُثؿَّ  «َيْدُطق إَِلْقفِ 

 .]إكعام[ ژ ڑ ڑ ىب 

ـُ َبط ِة يف  ا يف ُمْحَؽِؿ التَّـزيِؾ بُؾُزوِم الَجَؿاَطِة » (:276-1/271) "اإلباكة"وقال اب باُب: ِذْكِر ما َكَطَؼ بف الؽتاُب كصًّ

 والـَّْفِل طـ الُػْرَقِة.

 ۵أن اهللا  - وإياكؿ لؾسداد وآئتالف، وطصؿـا وإياكؿ مـ الشتات وآختالفوفؼـا اهللا-أما بعد: فاطؾؿقا يا إخقاين 

قد أطؾؿـا اختالف إمؿ الؿاضقـ قبؾـا، وأهنؿ تػرققا واختؾػقا فتػرقت هبؿ الطرق، حتك صار هبؿ آختالف إلك 

ده، وأطؾؿـا تعالك أن ، والؽذب طؾقف، والتحريػ لؽتابف، والتعطقؾ ٕحؽامف، والتعدي لحدو۵آفرتاء طؾك اهللا 

هق شدة الحسد مـ بعضفؿ لبعض وبغل  السبب الذي أخرجفؿ إلك الُػرقة بعد إلػة وآختالف بعد آئتالف

 بعضفؿ طؾك بعض، فلخرجفؿ ذلؽ إلك الجحقد بالحؼ بعد معرفتف، وَرد هؿ البقان القاضح بعد صحتف.

فـا مـ مالبستف، ولؼد رأيـا ذلؽ يف طؾقـا، وأوطز فقف إلقـ ۵وكؾ ذلؽ وجؿقعف قد قصف اهللا  ا، وحذركا مـ مقاقعتف، وَخقَّ

 كثقر مـ أهؾ طصركا، وصقائػ مؿـ يدطل أكف مـ أهؾ مؾتـا.

وسلتؾق طؾقؽؿ مـ كبل ما قد أطؾؿـاه مقٓكا الؽريؿ، وما قد طؾؿف إخقاكـا مـ أهؾ الؼرآن، وأهؾ العؾؿ، وَكَتبة الحديث 

 بصقرة لؿـ طؾؿف وكسقف، ولؿـ غػؾف أو جفؾف، ويؿتحـ اهللا بف مـ خالػف وجحده، والســ، وما يؽقن فقف إن شاء اهللا

ثؿ ذكر جؿؾة مـ اآليات يف اختالف أهؾ الؽتاب كؿا طـد -«. بلٓ يجحده إٓ الؿؾحدون، وٓ يـؽره إٓ الزائغقن

 وقال: -اآلجري

رهؿ ورفعفؿ، ومـ» ؾفؿ اهللا وَطؾَّؿفؿ وَبصَّ ع ذلؽ آخريـ إصرارهؿ طؾك البغل طؾقفؿ والحسد إخقاين ففذا كبل ققم فضَّ

لفؿ إلك مخالػتفؿ وطداوهتؿ ومحاربتفؿ، فاستـؽػقا أن يؽقكقا ٕهؾ الحؼ تابعقـ وبلهؾ العؾؿ مؼتديـ، فصاروا أئؿة 

 مضؾقـ ورؤساء يف اإللحاد متبقطقـ، رجقًطا طـ الحؼ وصؾب الرياسة وحبًّا لالتباع وآطتؼاد. والـاس يف زماكـا هذا

خاتؿ إكبقاء، أو مـ  ملسو هيلع هللا ىلصأسراب كالطقر، يتبع بعضفؿ بعًضا، لق ضفر لفؿ َمـ يدطل الـبقة مع طؾؿفؿ بلن رسقل اهللا 

 يدطل الربقبقة، لقجد طؾك ذلؽ أتباًطا وأشقاًطا.

الؼرآن  وأكا اآلن أذكر لؽ اآليات مـفؼد ذكرت ما حضرين مـ أيات التل طاب اهللا فقفا الؿختؾػقـ، وذمَّ هبا الباغقـ. 

ركا فقفا ربـا تعالك مـ الُػْرَقة والختالف، وَأَمركا بؾزوم الجؿاطة والئتالف كصقحًة إلخقاكـا وشػؼة طؾك أهؾ : التل حذ 

 مذهبـا:



                                                                                                                                                     

]آل طؿران:    ڇ ڇ ىب  يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ تعالك: قال اهللا

 إلك آخر أية.[ 203

يبہ ہ ہ ہ مِـ أهؾ الؽتاب فقصقبـا ما أصاهبؿ، فؼال تعالك:  ثؿ حذركا مـ مقاقعة ما أتاه َمـ قبؾـا

فلخربكا أهنؿ طـ الحؼ رجعقا، ومـ بعد  ]آل طؿران[. ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىب 

 البقان اختؾػقا.

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ وقال تعالك: 

 ]إكعام[.   ڑ ڑ ىب

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ وقال تعالك: 

 [.23]الشقرى:  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ىب

يب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی وقال تعالك: 

 ]الروم[.    ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ىب

ففؾ بؼل رحؿؽؿ اهللا أوضح مـ هذا الربهان أو أشػك مـ هذا البقان، وقد أطؾؿـا اهللا تعالك أكف قد خؾؼ خؾًؼا لالختالف 

ركا  يبٱ ٻ أن كؽقن كفؿ لفؿ، واستثـك أهؾ رحؿتف لـقاضب طؾك الؿسللة أن يجعؾـا مـفؿ فؼال تعالك: والُػْرَقة، وَحذَّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 «.]هقد[  ڤ ڤ ڦ ىب

تِل َطَؾك َثاَلٍث »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواطؾؿ أن رسقل اهللا » (:98-97)ص "شرح السـة"وقال البربفاري يف  ـَ  َسَتْػَترُِق ُأم  َوَسْبِعق

َفا فِل الـ اِر، إِل  َواِحَدةً  . وهؽذا «َما َأَكا َطَؾْقِف اْلَقْقَم َوَأْصَحابِل». وهل الجؿاطة. ققؾ: يا رسقل اهللا مـ هؿ؟ قال: «فِْرَقًة ُكؾُّ

جاء آختالف والبدع،  ڤكان الديـ إلك خالفة طؿر بـ الخطاب، وهؽذا كان يف زمـ طثؿان، فؾؿا ُقتؾ طثؿان 

وصار الـاس أحزاًبا، وصاروا فِرًقا، فِؿـ الـاس َمـ ثبت طؾك الحؼ طـد أول التغققر، وقال بف وَطِؿؾ بف، ودطا الـاس 

ا، وفشت البدع،  .إلقف فؽان إمر مستؼقًؿا حتك كاكت الطبؼة الرابعة يف خالفة بـل فالن اكؼؾب الزمان، وتغقر الـاس جدًّ

، وٓ أصحابف، ملسو هيلع هللا ىلصجؿاطة، ووقعت الِؿحـ يف كؾ شلء لؿ يتؽؾؿ بف رسقل اهللا وكثر الدطاة إلك غقر سبقؾ الحؼ وال

ر بعضفؿ بعًضا، وكؾٌّ دطا إلك رأيف وإلك تؽػقر َمـ خالػف، فضؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصودطقا إلك الػرقة، وهنك رسقل اهللا  طـ الُػرقة، وَكػَّ

ؿ طؼاب الدكقا، فاتبعفؿ الخؾؼ طؾك الُجفال والرطاع وَمـ ٓ طؾؿ لف، وأصؿعقا الـاس يف شلء مـ أمر الدكقا، وخقفقه

 «.فصارت السـة وأهؾفا مؽتقمقـ، وضفرت البدطة وفشت: خقف يف دكقاهؿ، ورغبة يف دكقاهؿ



                                                                                                                                                     

وكتبع السـة والجؿاطة، وكجتـب »ققلف: » (:545-2/544) "شرح العؼقدة الطحاوية"وقال ابـ أبل العز الحـػل يف 

، والجؿاطة: جؿاطة الؿسؾؿقـ، وهؿ الصحابة والتابعقن لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل السـة: صريؼة ا«. الشذوذ والخالف والُػْرَقة

باُطفؿ هدى، وِخالففؿ ضالل، قال اهللا تعالك لـبقف  يبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ : ملسو هيلع هللا ىلصبنحسان إلك يقم الديـ. فات 

 .]آل طؿران[  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچىب

يبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ وقال تعالك: 

 .]الـساء[   ڍ ڍ ىب

يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ وقال تعالك: 

 .]الـقر[   ٹ ڤ ڤ ىب

 يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژوقال تعالك: 

 .]إكعام[   ڑ ڑ ىب

 .]آل طؿران[  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىب  يبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓوقال تعالك: 

 .]إكعام[ ژ ڑ ڑ ىب  يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ژوقال تعالك: 

 
ِ
ـِ ساريَة، قال: َوَطَظـَا رسقُل اهللا ، طـ الِعْرَباِض ب مقطظًة َبؾِقَغًة،  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت يف الســ الحديُث الذي صححف الرتمذيُّ

ٍع؟ فؿاذا َتعْ  ، كلنَّ هذه َمْقِطظُة ُمَقد 
ِ
َفُد إلقـا؟ فؼال: َذَرَفْت مـفا العققُن، َوَوِجَؾْت مـفا الُؼؾقُب، فؼال قائٌِؾ: يا رسقَل اهللا

ـْ َيِعْش ِمـُْؽؿ َبْعِدي َفَسَقَرى اختالًفا كثقًرا، َفَعَؾْقُؽؿ بُِسـ تِل َوُس » ُف َم ْؿِع َوالط اَطِة، فنك  ـَ ُأوِصقُؽؿ بِالس  اِشِدي ـ ِة الُخَؾَػاِء الر 

ـ قاِجِذ، وإي   قا طؾقفا بال ُؽقا بفا، وَطضُّ ـْ َبْعِدي، َتَؿس  ـَ ِم ق  .«اكؿ وُمْحَدَثاِت األُُمقِر، فنن  ُكؾ  بِْدَطٍة َضاَلَلةٌ الؿْفِديِّ

َة سَتْػَترُِق َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ًة، وإن  َهِذِه األُم  ـَ ِمؾ  ـِ َوَسْبِعق ـِ افَتَرُققا يف ِديـِفؿ َطَؾك ثِـَْتْق ًة، إن  َأْهَؾ الؽِتاَبق ـَ ِمؾ  -َثاَلٍث َوَسْبِعق

 .«اِر إل  َواِحَدًة، وِهَل الَجَؿاَطةُ ُكؾُّفا يف الـ   -يعـل: األهقاءَ 

؟ قال: 
ِ
ـْ ِهَل يا رسقَل اهللا  .«ما َأَكا َطَؾْقِف وأْصَحابِل»ويف روايٍة: قاُلقا: َم

 «.أن طامة الؿختؾػقـ هالؽقن مِـ الجاكبقـ، إٓ أهؾ السـة والجؿاطة ملسو هيلع هللا ىلصفبقَّـ  

ا وَصَقاًبا، والُػْرَقَة زْيًغا : »ويطـد ققل الطحا (2/775) "شرح العؼقدة الطحاوية"واكظر أيًضا  وَكَرى الَجؿاَطَة َحؼًّ

 «.وَطذاًبا

 (:3/181، ومـ ذلؽ ققلف )"مجؿقع الػتاوى"وقد تـاول شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة هذا األصؾ يف غقر ما مقضع مـ 

يبڦ ڄ ڄ ؼرآن: إن اهللا تعالك َأَمركا بالجؿاطة وآئتالف، وهناكا طـ الُػرقة وآختالف. وقال لـا يف ال»

 [259]إكعام:   يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ىب. وقال: [203]آل طؿران:  ڄ ڄ ڃ ىب 



                                                                                                                                                     

. وربـا واحد، وكتابـا واحد، وكبقـا [205]آل طؿران:     يبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ىبوقال: 

 «.واحد، وأصقل الديـ ٓ تحتؿؾ التػرق وآختالف

، فنن -أي تصقر حزًبا-لحزب فنكف رأس الطائػة التل تتحزب وأما رأس ا» (:11/92) "مجؿقع الػتاوى"وقال يف 

كاكقا مجتؿعقـ طؾك ما أمر اهللا بف ورسقلف مـ غقر زيادة وٓ كؼصان ففؿ مممـقن، لفؿ ما لفؿ وطؾقفؿ ما طؾقفؿ. وإن 

 كاكقا قد زادوا يف ذلؽ وكؼصقا، مثؾ التعصب لؿـ دخؾ يف حزهبؿ بالحؼ والباصؾ، واإلطراض طؿـ لؿ يدخؾ يف

حزهبؿ، سقاء كان طؾك الحؼ والباصؾ: ففذا مـ التػرق الذي ذمف اهللا تعالك ورسقلف، فنن اهللا ورسقلف أمرا بالجؿاطة 

 «.وآئتالف، وهنقا طـ التػرقة وآختالف، وأمرا بالتعاون طؾك الرب والتؼقى، وهنقا طـ التعاون طؾك اإلثؿ والعدوان

أمرهؿ بالجؿاطة وهناهؿ طـ  [203]آل طؿران:   يبڄ ڃ ىبوققلف: » :(136-3/135) "تػسقره"وقال ابـ كثقر يف 

التػرقة، وقد وردت إحاديث الؿتعددة بالـفل طـ التػرق، وإمر بآجتؿاع وآئتالف ... وقد ضؿـت لفؿ العصؿة 

وقد وقع طـد اتػاقفؿ مـ الخطل، كؿا وردت بذلؽ إحاديث الؿتعددة أيًضا، وخقػ طؾقفؿ آفرتاق وآختالف، 

ذلؽ يف هذه إمة فافرتققا طؾك ثالث وسبعقـ فرقة، مـفا فرقة كاجقة إلك الجـة وُمسؾَّؿة مـ طذاب الـار، وهؿ الذيـ 

 «.وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصطؾك ما كان طؾقف الـبل 

ـَِّة  والجؿ» (:69-66)ص "األمر بالتباع والـفل طـ البتداع"وقال السققصل يف  اطِة، والـَْفِل فصٌؾ يف إْمِر بُؾُزوِم السُّ

 وساق أيات وإحاديث يف ذلؽ....«. طـ الُػْرَقة 

فقؿا ذكر مـ إمقر التل كان طؾقفا أهؾ  - (6)ص "مسائؾ الجاهؾقة"محؿد بـ طبد القهاب يف اإلسالم وقال شقخ 

، [31الروم: ]    يبجئ حئ مئ ىئ يئ ىبأهنؿ متػرققن يف ديـفؿ، كؿا قال تعالك: : »-الجاهؾقة وخالػفؿ فقفا رسقل اهللا

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ وكذلؽ يف دكقاهؿ، ويرون ذلؽ هق الصقاب، فلتك بآجتؿاع يف الديـ بؼقلف: 

يبڃ ، وقال تعالك: [23]الشقرى:  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ىب 

يبہ ہ ہ ہ . وهناكا طـ مشاهبتفؿ بؼقلف: [259]إكعام:  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ىب 

 ھ

]آل    يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب. وهناكا طـ التػرق يف الديـ بؼقلف: [205ؿران: ]آل ط   ھ ھ ھ ے ے ىب 

 «.[203طؿران: 

 فؿـ أمقر الجاهؾقة أكفؿ متػرققن يف ديـفؿ ودكقاهؿ، فلَمر اهللا بالجتؿاع وكفك طـ الػرقة.

بآجتؿاع يف إصؾ الثاين: َأَمر اهللا » /مجؿقطة رسائؾ يف التقحقد واإليؿان(:394)ص "األصقل الستة"وقال يف 

الديـ وهنك طـ التػرق فقف: فَبقَّـ اهللا هذا بقاًكا شافًقا تػفؿف العقام، وهناكا أن كؽقن كالذيـ تػرققا واختؾػقا قبؾـا ففؾؽقا، 



 » :َوَأْيًضا َقاَل 
 
ـِ الـَّبِل ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصِسَقاُق َما ُرِوَي َط ـَِّة، َوَط ِؽ بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ فِل اْلَحث  َطَؾك التََّؿسُّ

ـْ بَ  ـَ َوَم َحاَبِة َوالتَّابِِعق  .(2)«ْعَدُهؿْ الصَّ

ـُ َططِقَّةَ  اُن ْب َّٓ َكَزَع ا» :َقاَل َحسَّ َٓ ُيِعقُدَها هللاُ َما اْبَتَدَع َقْقٌم بِْدَطًة فِل ِديـِِفْؿ إِ ـْ ُسـَّتِِفْؿ مِْثَؾَفا، ُثؿَّ 
مِ

 .(1)«َطَؾْقِفْؿ إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ 

ـُ  ْجتَِؿاَع َوَكَضُع  َفـَْح
ِ
، مِْثَؾَؿا  ْؽَتِقي بِـَاِرَهاَسـَ  اْلِحْزبِقََّة، َفنِكَّا َهِذهِ ِحقـََؿا َكـِْزُع َهَذا آ َٓ َشؽَّ َو

نَ  ْٔ  .َكَرى ا

ْجتَِؿاعِ َفنِ 
ِ
ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َفَؽْقَػ َكِؼقُسَفا َطَؾك َمْسَللَ  َذْن َمْسَلَلُة آ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ِة َكْؼِؾ َأْصٌؾ مِ

َْطَضاِء َوالتَّبَ  ْٕ ِع بِالا ِم؟!رُّ  دَّ

                                                                                                                                                     

وذكر أكف أمر الؿسؾؿقـ بآجتؿاع يف الديـ، وهناهؿ طـ التػرق فقف. ويزيده وضقًحا ما وردت بف السـة مـ العجب 

ؿ صار إمر إلك أن آفرتاق يف أصقل الديـ وفروطف هق العؾؿ والػؼف يف الديـ، وصار إمر العجاب يف ذلؽ، ث

 «.بآجتؿاع يف الديـ ٓ يؼقلف إٓ زكديؼ أو مجـقن

رحؿف -إصؾ الثاين مـ إصقل التل ساقفا الشقخ » (:118)ص "شرح األصقل الستة"ابـ طثقؿقـ يف  العالمةوقال 

يف الديـ والـفل طـ التػرق فقف، وهذا إصؾ العظقؿ قد دّل طؾقف كتاب اهللا تعالك وسـة رسقلف  آجتؿاع -اهللا تعالك

 ...«. ، والسؾػ الصالحڤ، وطؿؾ الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص

ا، ويف هذ  الؼدر كػاية لؿـ يريد الفداية، واهللا الؿستعان. اقؾت: والـصقص يف ذلؽ كثقرة جدًّ

 (.2/81) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"( 2)

(، وابـ وضاح يف 3/386) "الؿعرفة والتاريخ"(، والػسقي يف 99) "ســف"سـده صحقح: أخرجف الدارمل يف ( 1)

(، وأبق كعقؿ 219) "اطتؼاد أهؾ السـة"/كتاب اإليؿان(، والاللؽائل يف 118) "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 90) "البدع"

، طـ حسا6/73) "حؾقة إولقاء"يف   ن بـ ططقة، بف.( مـ صرق طـ إوزاطل 



 َأْص 
َ
تِل ِهل ْجتَِؿاِع الَّ

ِ
ـْ إِنَّ َهَذا َلُفَق اْلَعَجُب اْلُعَجاُب! َفنِنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة فِل َواٍد، َوَمْسَلَلُة آ

ٌؾ مِ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة فِل َواٍد آَخرَ   .ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ـَ  َوَما الَػْرُق  َْحَزاِب، َوَبْق ْٕ ـَ َهِذِه ا َ َبْق ْٕ تِلْحَزاِب ا اِرُع مِـْفَ  الَّ َر الشَّ ـَِّة، ا َحذَّ فِل اْلُؼرآِن، َوفِل السُّ

الِِح َوَطَؾك َأْلِسـَِة السَّ   ؟-هللاَُرِحَؿُفُؿ ا-َؾِػ الصَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـِ اْلَجَؿاَطِة: َفَع ـَ اْلُخُروِج َط
ُروا مِ ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  :َقاَل  ڤَولَِفَذا َحذَّ ـْ َخَرَج ِم َم

 .(1)«ِة، َوَفاَرَق اْلَجَؿاَطَة، َفَؿاَت: َماَت ِمقَتًة َجاِهِؾق ةً الط اطَ 

ـِ َشِريٍؽ، َقاَل  ـْ ُأَساَمَة ْب َطَؾك اْلَجَؿاَطِة، َفنَِذا َشذ  هللاِ َيُد ا» :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َسِؿْعُت َرُسقَل ا :َوَط

اةَ  ، َكَؿا َيْخَتطُِػ الش  ـُ َقاصِق اذُّ ِمـُْفُؿ اْخَتَطَػْتُف الش   .(1)«ِذْئُب اْلَغـَؿِ  الش 

                                                 

 ( تحت باب: إمر بؾزوم الجؿاطة طـد ضفقر الػتـ وتحذير الدطاة إلك الؽػر.2848أخرجف مسؾؿ )( 2)

َب الترمذي يف   «.باُب ما جاَء فِل ُلُزوِم الجؿاطةِ » (:4/465) "جامعف"وقد بق 

َب ابـ أبل طاصؿ يف    ملسو هيلع هللا ىلصباُب ما ُذكَِر طـ الـَّبل  » (:1/39) "السـة"وقد بق 
ِ
ـْ أمِره بُؾُزوِم الجؿاطِة، وإخباِره أنَّ يَد اهللا

مِ

 «.طؾك الجؿاطةِ 

ـَِّة ُلُزوُم الجؿاطِة، فَؿـ َرِغَب َغْقَر الجؿاطِة وَفاَرَقَفا: فؼد َخَؾَع » (:67)ص "شرح السـة"وقال البربفاري يف  ـَ السُّ فِؿ

ًّٓ ُمِضالًّ   «.ِرْبَؼَة اإلسالِم مِـ ُطـُِؼف، وكان َضا

. ومِـ ققلِفؿ: إنَّ مِـ » (:61)ص "الرسالة القافقة"ق طؿرو الداين يف وقال أب ـِ ـَ باِع السُّ فصٌؾ: يف لُزوِم الجؿاطِة وات 

ُذوِذ طـفؿ، والُخُروَج مـ ُجؿؾتِفؿ قال اهللا تعالك:  ـِ لُزوَم جؿاطِة الؿسؾؿقـ، وَتْرَك الشُّ ي يبڦ ڦ ڦ فرائِض الد 

 «.أية[ 225]الـساء:  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب 

ـَِّة والجؿاطِة: لُزوُم الجؿاطِة، وترُك » (:28/128) "مجؿقع الػتاوى"وقال ابـ تقؿقة يف  ولفذا كان مِـ أُصُقِل أهِؾ السُّ

 «.قتاِل إئؿِة، وترُك الؼتاِل يف الػتـةِ 



ا-َواْلَحِديُث الَِّذي َذَكْرَكاُه  َفا » :-َوُهَق َمْشُفقٌر ِجدًّ ـَ فِْرَقًة، ُكؾُّ تِل َطَؾك َثالٍث َوَسْبِعق َوَسَتْػَترُِق ُأم 

ل الـ اِر إِل  َواِحَدةً 
 َيا َرُسقَل ا :َقاُلقا .«فِ

َ
ـْ ِهل  .(2)«اْلَجَؿاَطةُ » :؟ َقاَل هللاَِم

ا قَ  َْحَزاِب، اْلُعَؾؿاُء  :ْقُلَؽ َأم  ْٕ َْحَزاِب! َفاَل، اْلُعؾَؿاُء َما اْخَتَؾُػقا فِل ا ْٕ إِنَّ اْلُعَؾَؿاَء اْخَتَؾُػقا فِل ا

 َٓ َْحَزاُب َأَبًدا،َأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَُّف  ْٕ َْحَزاِب،َوَكْقَػ َيؼُ   َتُجقُز ا ْٕ وا َطَؾك قُلقَن بَِجَقاِز ا ـَ َردُّ ِذي  َوُهُؿ الَّ

ك بِ  ـَ  ،اإِلْساَلمِقَّةِ  اْلَجَؿاَطاِت َما ُيَسؿَّ ِذي ُطقُهْؿ،َوُهُؿ الَّ وا َهِذِه اْلَجَؿاَطاِت  َبدَّ ـِ  َوَطدُّ ـَ الث ـَْتْق
مِ

ـَ فِْرَقةً   .َوَسْبِعق

ـُ َباٍز    بِفِ ، َوَأْفَتك $َفَؼْد َأْفَتك بَِفَذا اْب
ُّ
َْلَباكِل ْٕ  .-هللاَُحِػَظُف ا-ُن اْلَػْقَزا لَِؽ َكذَ بِِف ، َوَأْفَتك $ا

ـُ َباٍز ِفل َشْرِحف لِؽَِتاِب َفَؼْد  ْقُخ اْب َؾ الش 
ْخَقاِن َوالت ْبِؾقغِ  «َفْضِؾ اإْلِْساَلمِ »ُسئِ ـِ اإْلِ ـَ  :َط

َهْؾ ُهْؿ مِ

ـَ فِْرَقًة؟ َقاَل  ْبِعق ـِ َوالسَّ ـِ » :الث ـَْتْق ـَ الث ـَْتْق
ـَ فِْرَقةً  َكَعْؿ، ُهْؿ مِ ْبِعق  .(2)«َوالسَّ

                                                                                                                                                     

ة معرف"(، وأبق كعقؿ يف 2/24) "معجؿ الصحابة"(، وابـ قاكع يف 82) "السـة"أخرجف ابـ أبل طاصؿ يف ( 2)

( مـ صريؼ 3/2570) "الؿتػؼ والؿػرتق"(، ويف 2/124) "تؾخقص الؿتشابف"(، والخطقب يف 775) "الصحابة

 طبدإطؾك بـ أبل الؿساور، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة بـ شريؽ، بف.

او بف ابـ معقـ كؿا قال الحافظ يف  :هذا سـد ضعقػ جدًّ  ."بالتؼري"طبد إطؾك بـ أبل الؿساور مرتوك وَكذَّ

( وغقرهؿ مـ 244) "اطتؼاد أهؾ السـة"/أصراف الغرائب(، والاللؽائل يف 578) "إفراد"وأخرجف الدارقطـل يف 

 صريؼ سؾقؿان العامري، طـ أبل إسحاق الشقباين، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة، بف.

ـَِّة  /صبعة دار القصـ( باب:7) "تؾبقس إبؾقس"ومـ صريؼ الدارقطـل أخرجف ابـ الجقزي يف  إَْمِر بُؾُزوِم السُّ

 والجَؿاطِة.

ا  (.4/263) "لسان الؿقزان"سؾقؿان هق: ابـ طؿرو أبق داود الـخعل كذاب كؿا يف  :وهذا سـد ضعقػ جدًّ

ا(: »82) "السـة"قال الشقخ إلباين يف تعؾقؼف طؾك  ابـ أبل الؿساور قال : حديث صحقح، وإسـاده ضعقػ جدًّ

ب  ...«.(، لؽـ الحديث صحقح لف شقاهد، 2/115ف ابـ معقـ. ومـ صريؼف أخرجف الطرباين )الحافظ: مرتوك، وَكذَّ

 تؼدم تخريجف.( 1)



ـَ فِْرَقةً  َكَذلَِؽ َأكَُّفؿْ َوَذَكَر اْلَػْقَزاُن  ْبِعق ـِ َوالسَّ ـَ الث ـَْتْق
 .(1)مِ

                                                                                                                                                     

يف افرتاق إمؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص: أحسـ اهللا إلقؽ، حديث الـبل وكصُّ السمالمؼطع صقيت مشفقر ومتداول، ( وققلف هذا يف 2)

طة التبؾقغ طؾك ما طـدهؿ مـ شركقات وبدع، ففؾ جؿا«. ستػرتق أمتل طؾك ثالث وسبعقـ فرقة إٓ واحدة»ققلف: 

وجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ طؾك ما طـدهؿ مـ تحزب وشؼ العصا طؾك وٓة إمقر وطدم السؿع والطاطة، هؾ هاتان 

 الػرقتان تدخؾ ...؟

بؼقلف  كعؿ، تدخؾ يف الثـتـقـ والسبعقـ، َمـ خالػ طؼقدة أهؾ السـة دخؾ يف الثـتقـ والسبعقـ، الؿراد» الجقاب:

الـاجقة السؾقؿة التل اتبعتف  :)أمتل( أي: أمة اإلجابة، أي: استجابقا لف وأضفروا اتباطفؿ لف، ثالث وسبعقن فرقة

 «.واستؼامت طؾك ديـف، واثـتان وسبعقن فرقة فقفؿ الؽافر وفقفؿ العاصل وفقفؿ الؿبتدع، أقسام

 ـ؟يعـل: هاتان الػرقتان مـ ضؿـ الثـتقـ والسبعق فؼال السائؾ:

 ...«.كعؿ، مـ ضؿـ الثـتقـ والسبعقـ » فلجاب:

(، 17(، )ص7( فؼد طزاها إلك الؿجؾة السؾػقة، العدد )34)ص "إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"واكظر: 

 هـ(.2411سـة )

خ طبقد وكذلؽ الشق ،وقد أكد هذه الػتقى طدد مـ تالمقذ الشقخ الؿعاصريـ، كػضقؾة الشقخ طبدالعزيز الراجحل

 وغقرهؿا. ،الجابري

هؾ هذه الجؿاطات  (:35)ص "األجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"كؿا يف  -حػظف اهللا-قد ُسئِؾ و( 1)

 تدخؾ يف آثـتقـ وسبعقـ فرقة الفالؽة؟

يف شلء مـ كعؿ، كؾ مـ خالػ أهؾ السـة والجؿاطة مؿـ يـتسب إلك اإلسالم يف الدطقة، أو يف العؼقدة، أو » فلجاب:

 «.أصقل اإليؿان: فنكف يدخؾ يف آثـتقـ وسبعقـ فرقة، ويشؿؾف القطقد، ويؽقن لف مـ الذم والعؼقبة بؼدر مخالػتف

 هؾ جؿاطة التبؾقغ وجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ مـ الػرق الضالة؟ «:بعض فتاويف الصقتقة»كؿا يف  -حػظف اهللا- ُسئؾو

ًٓ مبقـًا، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصكؾ مـ خالػ ما طؾقف الرسقل » فلجاب: وأصحابف ففق مـ الِػرق الضالة، ولؽـ قد يؽقن ضاللف ضال

وما طؾقف الرسقل وأصحابف يف العؼقدة فنكف يؽقن مـ  ملسو هيلع هللا ىلصيؽقن ضاللف دون ذلؽ .. وإٓ كؾ مـ خالػ مـفج الرسقل 

 «.الػرق الضالة، ويؽقن ضاللف كسبقًّا، حَسب ما هق طؾقف مـ الؿخالػة

هؾ صحقح أكؽؿ تؼقلقن بلن جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ والتبؾقغ وغقرهؿا  «:ف الؿرئقةبعض فتاوي»وُسئؾ كؿا يف 

 داخؾقن يف السؾػقة؟



                                                                                                                                                     

هذا كذب وافرتاء، ما يدخؾ يف السؾػقة إٓ مـ كان طؾك مـفج السؾػ، فنذا كاكقا طؾك مـفج السؾػ ففؿ » فلجاب:

مـ كان طؾك مثؾ »قال يف الػرقة الـاجقة:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل سؾػققن، أما إذا كاكقا مخالػقـ لؿـفج السؾػ فؾقسقا بسؾػققـ، ال

ـْ غقر السؾػل«ما أكا طؾقف الققم وأصحابل
ـْ هق السؾػل مِ  «.. الرسقل ما َتَرَكـا بدون بقان، بقَّـ َم

 :-حػظف اهللا-وُسئؾ طـ اكتشار فتقى لف يف مقاقع اإلكتركت حقل جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ وأكفؿ مـ أهؾ السـة، فؼال 

ددت طؾك هذا، لؽـ ما يؼبؾقن الذي طؾقفؿ، أكا رددت طؾك هذا يف حقـف، وقؾت: أكا أتربأ مـ مـفج اإلخقان أكا ر»

 «.الؿسؾؿقـ، وَبقَّـُْت مـفجفؿ يف كػس الرد، لؽـ ما يـشرون الذي طؾقفؿ

 وهـاك طدد مـ كبار أهؾ العؾؿ قالقا بـحق ذلؽ أيًضا:

«. ال: إن اإلخقان الؿسؾؿقـ هؿ مـ أهؾ السـة: ٕكَّفؿ يحاربقن السـةلقس صقاًبا أن يؼ» :$قال العالمة األلباين 

 ،ٓ يجقز أن كؼقل: الخالف بقــا وبقـ اإلخقان الؿسؾؿقـ فرطل، واإلخقان الؿسؾؿقـ هؿ مـ أهؾ السـة، ٓ» وقال:

 «. هؿ يحاربقن هذه السـة

 (.356)الشريط رقؿ  "سؾسة الفدى والـقر"

قد »ؼال: ف«. ضرر اإلخقان الؿسؾؿقـ طؾك إمة أطؾك مـ مضرة القفقد والـصارى» طـ صحة مؼقلة: $ئؾ وقد ُس 

فذكر أحدهؿ كالم أحؿد بـ حـبؾ يف ذلؽ، وأكف مـ «. لؽـ ٓ كعامؾفؿ معامؾة القفقد والـصارى يؽقن ضررهؿ أكبر،

لغة، ما وراءها مـ التؽػقر هذا كالم سؾقؿ، لؽـ أكا أخشك أن يؽقن وراء هذه الؿبا» باب األخذ بلخػ الضرريـ، فؼال:

 «.واإلخراج طـ دائرة اإلسالم وكحق ذلؽ، أما هذا الذي ذكرتؿقه ففق وارد تؿاًما

 (.33، الدققؼة 751)الشريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"

 إل أكف هق مـفج السؾػ، فؿـ ذلؽ:الـاس وهذا الؽالم قد يؽقن غريًبا طؾك بعض 

قال أبق طؾل الحسقـ بـ أحؿد بـ الؿػضؾ البجؾل: دخؾت طؾك » (:1/275) "اآلداب الشرطقة"يف قال ابـ مػؾح 

أحؿد بـ حـبؾ، فجاءه رسقل الخؾقػة يسللف طـ آستعاكة بلهؾ إهقاء، فؼال أحؿد: ٓ يستعان هبؿ. قال: فقستعان 

 إهقاء داطقة. بالقفقد والـصارى وٓ يستعان هبؿ؟! قال: إن الـصارى والقفقد ٓ يدطقن إلك أدياهنؿ وأصحاب

فالـفل طـ آستعاكة بالداطقة لؿا »طزاه الشقخ تؼل الديـ إلك مـاقب البقفؼل وابـ الجقزي، يعـل لإلمام أحؿد، وقال: 

 وهق كؿا ذكر. ،اكتفك كالمف«. فقف مـ الضرر طؾك إمة

غل أن يستعان هبؿ يف شلء ويف جامع الخالل طـ اإلمام أحؿد أن أصحاب بشر الؿريسل وأهؾ البدع وإهقاء: ٓ يـب

 «.مـ أمقر الؿسؾؿقـ، فنن يف ذلؽ أطظؿ الضرر طؾك الديـ والؿسؾؿقـ



                                                                                                                                                     

ففذه الؿؼآت وأمثالفا مـ أطظؿ الباصؾ، وقد كبفـا طؾك »...  (:2/359) "مجؿقع الػتاوى"وقال شقخ اإلسالم يف 

ؿـؽر الساري يف كثقر مـ الؿسؾؿقـ، َأْولك مـ فنن إكؽار هذا ال :بعض ما بف ُيعرف معـاها وأكف باصؾ، والقاجب إكؽارها

 «.إكؽار ديـ القفقد والـصارى الذي ٓ يضؾ بف الؿسؾؿقن

وقد تؽقن مػسدة اتباع أهقية الؿبتدطة أشد طؾك هذه الؿؾة مـ مػسدة » (:1/179) "فتح الؼدير"قال الشقكاين يف و

ظفرون لؾـاس أهنؿ يـصرون الديـ ويتبعقن أحسـف، وهؿ اتباع أهقية أهؾ الؿؾؾ: فنن الؿبتدطة يـتؿقن إلك اإلسالم، ويُ 

طؾك العؽس مـ ذلؽ والضد لؿا هـالؽ، فال يزالقن يـؼؾقن مـ يؿقؾ إلك أهقيتفؿ مـ بدطة إلك بدطة، ويدفعقكف مـ 

شـعة إلك شـعة، حتك يسؾخقه مـ الديـ وُيخرجقه مـف، وهق يظـ أكف مـف يف الصؿقؿ، وأن الصراط الذي هق طؾقف هق 

لصراط الؿستؼقؿ، هذا إن كان يف طداد الؿؼصريـ ومـ جؿؾة الجاهؾقـ، وإن كان مـ أهؾ العؾؿ والػفؿ الؿؿقزيـ بقـ ا

الحؼ والباصؾ كان يف اتباطف ٕهقيتفؿ مؿـ أضؾف اهللا طؾك طؾؿ وختؿ طؾك قؾبف، وصار كؼؿة طؾك طباد اهللا، ومصقبة 

فقضؾقن  :ؿف وففؿف ٓ يؿقؾ إٓ إلك الحؼ، وٓ يتبع إٓ الصقابصبفا اهللا طؾك الؿؼصريـ: ٕهنؿ يعتؼدون أكف يف طؾ

 «.بضاللف، فقؽقن طؾقف إثؿف وإثؿ مـ اقتدى بف إلك يقم الؼقامة، كسلل اهللا الؾطػ والسالمة والفداية

طـ اإلخقان والتبؾقغ، وهؾ هؿ داخؾقن  -«بعض فتاويف الصقتقة»كؿا يف - $وقد ُسئؾ الشقخ العالمة أحؿد الـجؿل 

  حديث الػرق؟يف

 كعؿ. فؼال:

 كؾ الجؿاطات يعـل اإلخقان الؿسؾؿقـ والتبؾقغ؟ فؼال السائؾ:

الذيـ  هؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصكؾ الجؿاطات داخؾة إٓ الجؿاطة السؾػقة، الذيـ هؿ طؾك مـفج السؾػ: لؼقل الـبل » فؼال الشقخ:

شريط: : »وراجع. «هؿ ضالل. وكؾ الجؿاطات مستؼؾ ومستؽثر، كؾ الجؿاطات طـد«طؾك مثؾ ما أكا طؾقف وأصحابل

 «.الؼقل البؾقغ يف ذم جؿاطة التبؾقغ

؟ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الؿخالػات الؿقجقدة طـد اإلخقان والتبؾقغ، وهؾ هؿ مـ الػرق الفالؽة التل أخبر بفا الـبل  $وقد ُسئؾ 

غققـ اقرأها طـدك الؽتب الؿملػة يف أخطاء اإلخقان الؿسؾؿقـ اقرأها، وطـدك الؽتب الؿملػة يف أخطاء التبؾق» فؼال:

: ٕن طـدهؿ شركقات وطـدهؿ بدع، لؽـ ٓ كؼقل: إهنؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص... هؿ ٓ شؽ أهنؿ مـ الػرق التل قال طـفا الـبل 

 «.الؿخؾديـ يف الـار، وٓ كؼقل: إهنؿ كؾفؿ يدخؾقن الـار، ٓ، هذا أمرهؿ إلك اهللا

الحرمقـ، تسجقالت مـفاج السـة السؿعقة شريط: فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد : »راجع

 «.بالرياض

الؿـفج مـفج ضال، ومـفج فرقة » طـ اإلخقان:« بعض فتاويف الصقتقة»كؿا يف  وقال الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي $

 ...«.مـ الػرق السابؼة 



                                                                                                                                                     

ا،  لشقخ ابـ باز وابـ كا-ال يلتل مشغب ويؼقل: هـاك فتاوى لبعض العؾؿاء فوكالم أهؾ العؾؿ يف ذلؽ كثقر جدًّ

 .والدطقة إلك كصحفؿ وتقجقفؿ، ومعاوكتفؿ طؾك الخقر، وكحق ذلؽ ،ِذْكُر بعض ما طـدهؿ مـ الخقرفقفا  -طثقؿقـ

 فلققل: هذه صريؼة أهؾ البدع دائًؿا: التؿسؽ بالؿتشابف، وَتْرك الؿحؽؿ الؿبقـ.

 والرد طؾك هذه الشبفة بلمقر:

ًل  نن كاكت متعارضة فبليفا كلخذ؟! ما وافؼ هقاكا، أم ما وافؼ الدلقؾ والقاقع؟! ٓ هؾ هذه الػتاوى متعارضة؟ ف -أو 

شؽ أكـا كلخذ بؿا وافؼ الدلقؾ والقاقع، والقاقع هق أن هذه الجؿاطات مخالػة يف جؿؾة مـ أصقل أهؾ السـة 

 البدع، وغقرها.والجؿاطة التل يؽػل أحدها يف تبديعفؿ، كالتحزب، والخروج طؾك الحؽام، والثـاء طؾك أهؾ 

 ففذه الػتاوى غقر متعارضة طؾك الراجح، والجؿع بقـفا يف:

ًٓ ٓ يعؾؿقن الؽثقر مؿا طؾقف هذه الجؿاطات  رحؿفؿ اهللاإن همٓء العؾؿاء  -ثاكًقا لؽثرة أطؿالفؿ ودروسفؿ، كاكقا أوَّ

ؿا تبقـ لفؿ ذلؽ أفتقا فقفؿ بؿا مـ بدع ومخالػات، ولؿ يطؾعقا طؾك كتبفؿ الخاصة التل فقفا أفؽارهؿ ومبادئفؿ: فؾ

 يستحؼقن، شلهنؿ يف ذلؽ شلن سائر طؾؿاء إمة، ولقس مـ شرط العالؿ أن يعؾؿ كؾ شلء يف وقت واحد.

ما هل طؼقدة إشاطرة؟  (:11)مادة صقتقة، رقؿ الؾؼاء  "لؼاءات الباب الؿػتقح"ئؾ العالمة ابـ طثقؿقـ يف ُس وقد 

 أشعرية؟وهؾ اإلخقان الؿسؾؿقن طؼقدهتؿ 

 «.واهللا! ٓ كعرف طـ اإلخقان الؿسؾؿقـ ما هل طؼقدهتؿ؟!» فلجاب:

تعرفقن سؿاحتؽؿ أن كثقًرا مـ الؿملػات الؿدرسقة،  (:42-8/41) "مجؿقع فتاويف"وسئؾ الشقخ ابـ باز كؿا يف 

الؿملػات ساهؿ يف تللقػفا طدد مـ اإلخقان الؿسؾؿقـ مـذ الستقـقات، ففؾ يتقجب إطادة صباطة ودراسة هذه 

 الؿدرسقة؟

ٓ أطرف طـفا شقًئا: وٕكـل مشغقل لؿ أقرأها، أسؿع طـ دطقة اإلخقان الؿسؾؿقـ وطدم كشاصفؿ فقؿا يتعؾؼ » فلجاب:

 «.وٓ غقره -يرحؿف اهللا-ٓ مـ جفة الشقخ حسـ  ،بالعؼقدة، ولؽـل لؿ أقرأ قراءة كافقة يف كتبفؿ وما جؿعقا

 لػات أهؾ العؾؿ يف الجؿاطات واألشخاص:وأحقاًكا كاكقا يحقؾقن طؾك بعض مم

إكـا كعؾؿ الؽثقر مـ تجاوزات سقد قطب، لؽـ الشلء القحقد الذي لؿ أسؿعف طـف، وقد  فؼد ُسئؾ العالمة ابـ طثقؿقـ:

سؿعتف مـ أحد صؾبة العؾؿ ممخًرا ولؿ أقتـع بذلؽ: فؼد قال: إن سقد قطب مؿـ يؼقلقن بقحدة القجقد. وصبًعا هذا 

 ففؾ كان سقد قطب مؿـ يؼقلقن بقحدة القجقد؟كػر صريح، 

وٓ أطؾؿ طـ حال الرجؾ، لؽـ قد كتب العؾؿاء فقؿا يتعؾؼ بؿملػف يف  ،مطالعتل لؽتب سقد قطب قؾقؾة» فلجاب:

وكتب أخقكا الشقخ ربقع ، $ ، كتبقا مالحظات طؾقف، مثؾ ما كتبف الشقخ طبداهللا الدويش"ضالل الؼرآن"التػسقر 

 )مادة صقتقة(.«. طؾقف: طؾك سقد قطب يف التػسقر ويف غقره. فؿـ أحب أن يراجعفا فؾقراجعفا الؿدخؾل مالحظات



                                                                                                                                                     

كؾ ما رددتف طؾك سقد » :"العقاصؿ مؿا يف كتب سقد قطب مـ الؼقاصؿ"معؾًؼا طؾك كتاب  $وكتب الشقخ األلباين 

سقد قطب لؿ يؽـ طؾك معرفة قطب حؼ وصقاب، ومـف يتبقـ لؽؾ قارئ مسؾؿ طؾك شلء مـ الثؼافة اإلسالمقة أن 

باإلسالم بلصقلف وفروطف، فجزاك اهللا خقر الجزاء أيفا إخ الربقع طؾك ققامؽ بقاجب البقان والؽشػ طـ جفؾف 

 )ورقة بخط الشقخ(. «.واكحرافف طـ اإلسالم

 وسقليت الؿزيد مـ الؽالم طـ سقد قطب.

لقست متعارضة وأن بعضفا  -ثؾ هذه الؼضايا وغقرها وهذا مؿا يدل دللة واضحة طؾك أن فتاوى بعض طؾؿائـا يف م

 متؼدم، وبعضفا متلخر بعد العؾؿ بحالفؿ، وما هؿ طؾقف مـ جفؾ وبدع واكحرافات طؼدية.

قرأت  (:17776( الػتقى رقؿ )45-2/44الؿجؿقطة الثاكقة ) - "فتاوى الؾجـة الدائؿة"ومـ ذلؽ مثاًل: ما يف  

ا صالب العؾؿ لؾخروج مع جؿاطة التبؾقغ، والحؿد هللا خرجـا معفؿ واستػدكا لسؿاحتؽؿ طدة فتاوى، وتحثقن طؾقف

 ، مثؾ:ملسو هيلع هللا ىلصالؽثقر، ولؽـ يا شقخل الػاضؾ، رأيت بعض إطؿال لؿ ترد يف كتاب اهللا وٓ سـة الرسقل 

لعؿؾ التحؾؼ يف الؿسجد كؾ شخصقـ أو أكثر، فقتذاكرون العشر السقر إخقرة مـ الؼرآن، والؿقاضبة طؾك هذا ا -2

 هبذه الطريؼة يف كؾ مرة كخرج فقفا.

 آطتؽاف يقم الخؿقس بصػة مستؿرة. -1

 تحديد أيام لؾخروج، وهل ثالثة أيام يف الشفر، وأربعقـ يقًما كؾ سـة، وأربعة أشفر يف العؿر. -3

 الدطاء الجؿاطل الؿستؿر بعد كؾ بقان. -4

مع هذه إطؿال وإفعال، التل لؿ ترد يف كتاب اهللا وٓ فؽقػ يا شقخل الػاضؾ إذا خرجت مع هذه الجؿاطة أتعامؾ 

 ؟ طؾًؿا يا شقخل الػاضؾ أكف مـ الصعب تغققر هذا الؿـفج، وهذه هل صريؼتفؿ فـرجق التقضقح.ملسو هيلع هللا ىلصسـة الرسقل 

ما ذكرتف مـ أطؿال هذه الجؿاطة كؾف بدطة: فال تجقز مشاركتفؿ حتك يؾتزمقا بؿـفج الؽتاب والسـة، » الجقاب:

 «.قا البدع يف أققالفؿ وأطؿالفؿ واطتؼاداهتؿويرتك

الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء: رئاسة سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز، وطضقية كؾ مـ الشقخ: بؽر أبق زيد، 

 وطبد العزيز آل الشقخ، وصالح الػقزان، وطبد اهللا بـ غديان.

سؿاحة الشقخ، حركة اإلخقان الؿسؾؿقـ دخؾت  (:41-8/41) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف  $ئؾ الشقخ ابـ باز وُس 

الؿؿؾؽة مـذ فرتة، وأصبح لفا كشاط واضح بقـ صؾبة العؾؿ، ما رأيؽؿ يف هذه الحركة؟ وما مدى تقافؼفا مع مـفج السـة 

 والجؿاطة؟



                                                                                                                                                     

قحقد اهللا حركة اإلخقان الؿسؾؿقـ يـتؼدها خقاص أهؾ العؾؿ: ٕكف لقس طـدهؿ كشاط يف الدطقة إلك ت» :فلجاب

وإكؽار الشرك وإكؽار البدع، لفؿ أسالقب خاصة يـؼصفا طدم الـشاط يف الدطقة إلك اهللا، وطدم التقجقف إلك العؼقدة 

 الصحقحة التل طؾقفا أهؾ السـة والجؿاطة.

قر، وإكؽار طبادة الؼب ،فقـبغل لإلخقان الؿسؾؿقـ أن تؽقن طـدهؿ طـاية بالدطقة السؾػقة، الدطقة إلك تقحقد اهللا

والتعؾؼ بإمقات، وآستغاثة بلهؾ الؼبقر كالحسقـ أو الحسـ أو البدوي أو ما أشبف ذلؽ، يجب أن يؽقن طـدهؿ 

يف مؽة دطا إلك تقحقد  ملسو هيلع هللا ىلصوأول ما دطا إلقف الـبل  .بؿعـك ٓ إلف إٓ اهللا، التل هل أصؾ الديـ ،طـاية هبذا إصؾ إصقؾ

مـ أهؾ العؾؿ يـتؼدون طؾك اإلخقان الؿسؾؿقـ هذا إمر، أي: طدم الـشاط يف  فؽثقر .اهللا، إلك معـك ٓ إلف إٓ اهللا

الدطقة إلك تقحقد اهللا واإلخالص لف، وإكؽار ما أحدثف الجفال مـ التعؾؼ بإمقات، وآستغاثة هبؿ، والـذر لفؿ، 

السـة والعـاية بالحديث تتبع -والذبح لفؿ الذي هق الشرك إكرب. وكذلؽ يـتؼدون طؾقفؿ طدم العـاية بالسـة 

، وما كان طؾقف سؾػ إمة يف أحؽامفؿ الشرطقة، وهـاك أشقاء كثقرة أسؿع الؽثقر مـ اإلخقان يـتؼدوهنؿ -الشريػ

 «.فقفا

فقفا الدطقة إلك التحزب وآكتساب إلك هذه الجؿاطات، إكؿا دطقا إلك  لقسهذه الػتاوى لفمٓء العؾؿاء  -ثالًثا

والتقجقف لفؿ والـصح، واإلكؽار طؾقفؿ فقؿا يخالػ الشرع، لؽـ القاقع الذي كحقاه تعصب  معاوكتفؿ طؾك الخقر،

بغقض لؾجؿاطات، فؽؾ واحد يـتسب إلك جؿاطة يدطق إلقفا، ويقالل ويعادي طؾقفا، ويؾتزم ما طـدها مـ مبادئ 

مـ هذه ذوك ولؿ يؼبؾقا مـؽ، و، وإذا كصحتفؿ أو أكؽرت طؾقفؿ تـؽروا لؽ وكب۵وأفؽار وإن كاكت مخالػة لشرع اهللا 

 الػتاوى:

كسؿع يا سؿاحة الشقخ طـ جؿاطة التبؾقغ وما تؼقم بف مـ دطقة،  طـ جؿاطة التبؾقغ: $ُسئؾ سؿاحة الشقخ ابـ باز 

 ففؾ تـصحـل بآكخراط يف هذه الجؿاطة؟ أرجق تقجقفل وكصحل، وأطظؿ اهللا مثقبتؽؿ.

غقا طـل ولق آية(، لؽـ جؿاطة التبؾقغ الؿعروفة الفـدية طـدهؿ خرافات، كؾ مـ دطا إلك اهللا ففق مبؾغ )بؾ  » فلجاب:

طـدهؿ بعض البدع والشركقات، فال يجقز الخروج معفؿ، إٓ إكسان طـده طؾؿ يخرج لقـؽر طؾقفؿ ويعؾؿفؿ. أما إذا 

بؾقغ غقرهؿ أهؾ خرج يتابعفؿ، فال: ٕن طـدهؿ خرافات وطـدهؿ غؾط، طـدهؿ كؼص يف العؾؿ، لؽـ إذا كان جؿاطة ت

بصقرة وأهؾ طؾؿ يخرج معفؿ لؾدطقة إلك اهللا، أو إكسان طـده طؾؿ وبصقرة يخرج معفؿ لؾتبصقر، واإلكؽار، والتقجقف 

 «. إلك الخقر، وتعؾقؿفؿ حتك يرتكقا الؿذهب الباصؾ، ويعتـؼقا مذهب أهؾ السـة والجؿاطة

 ."الؼقل البؾقغ يف ذم جؿاطة التبؾقغ"شريط: راجع 



                                                                                                                                                     

كـصحفؿ جؿقًعا بآجتؿاع طؾك كؾؿة واحدة وهل: صؾب العؾؿ، والتػؼف يف الؽتاب والسـة، والسقر طؾك » ًضا:وقال أي

مـفج أهؾ السـة والجؿاطة، كـصحفؿ جؿقًعا بلن يؽقن هدففؿ هق اتباع الؽتاب والسـة، والسقر طؾك مـفج أهؾ السـة 

قن أكػسفؿ أهؾ السـة  ، أو أتباع السؾػ الصالح.والجؿاطة، وأن يؽقكقا جؿقًعا ُيَسؿُّ

ب لإلخقان الؿسؾؿقـ أو جؿعقة التبؾقغ، أو كذا وكذا، فال كـصح بـف، هذا غؾط، ولؽـ كـصحفؿ بلن يؽقكقا  أما التحزُّ

 «.كتؾة واحدة وجؿاطة واحدة، يتقاصقن بالحؼ والصرب طؾقف، ويـتسبقن ٕهؾ السـة والجؿاطة

فال بلس، أما آكتساب إلقفؿ فال، لؽـ زيارهتؿ لؾصؾح بقـفؿ، ولؾدطقة إلك  أما زيارهتؿ لؾصؾح» وقال أيًضا يف زيارتفؿ:

الخقر وتقجقففؿ إلك الخقر وكصقحتفؿ فال بلس، ولؽـ يؽقكقن مستؼؾقـ طؾك صريؼ أهؾ السـة والجؿاطة. وإذا زاروا 

ب، طؾقؽؿ بالؽتاب وال ؽقا بالؽتاب اإلخقان أو جؿاطة التبؾقغ وكصحقهؿ هللا وقالقا: دطقا طـؽؿ التعصُّ سـة، تؿسَّ

ق وآختالف، هذا كصقحة صقب  «.والسـة، كقكقا مع أهؾ الخقر، دطقا التػرُّ

 ففؾ هذا يحدث يف القاقع؟! وهؾ هذه الجؿاطات الحزبقة تؼبؾ الـصح أصاًل؟!

يؼقل وٓ » (:142)ص "اإلجابات الؿفؿة يف الؿشاكؾ الؿدلفؿة"كؿا يف  -حػظف اهللا- ولفذا قال العالمة الػقزان

اإلكسان: أكا أخرج معفؿ ٕجؾ تعؾقؿفؿ، هذا أبِعْده طـ ذهـؽ، هؿ ٓ يؼبؾقن التعؾقؿ: ٕهنؿ أصحاب مبدأ وأصحاب 

مـفج ... لق كاكقا يريدون التعؾؿ لجؾسقا طؾك يد العؾؿاء يف الؿساجد وقرأوا الؽتب، هذه مغالطات ٓ يجقز آكخداع 

 «.هبا

لؿ ُيـؼؾ طـفؿ إٓ فتاوى يف الثـاء طؾقفؿ فؼط،  -رحؿفؿا اهللاكابـ باز وابـ طثقؿقـ -ؾؿاء إن َسؾَّؿـا بلن همٓء الع -رابًعا

 .كؼقل: فَؿـ َطؾِؿ حجة طؾك َمـ ٓ يعؾؿ، وفقق كؾ ذي طؾؿ طؾقؿ، والؼاطدة: الجرح الؿػسر مؼدم طؾك التعديؾ

 ليت جؿؾة أخرى مـ فتاوى أهؾ العؾؿ يف بقان ما طـدهؿ مـ ضالل وزيغ.توس

َػ يف بقان ضالل جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ والتبؾقغ طدد مـ أهؾ العؾؿ وصؾبتف، ومـ ذلؽ:وقد   َألَّ

 .$ لؾشقخ حؿقد التقيجري "الؼقل البؾقغ يف التحذير مـ جؿاطة التبؾقغ"

 .$ لؾشقخ محؿد تؼل الديـ الفاللل "السراج الؿـقر يف تـبقف جؿاطة التبؾقغ طؾك أخطائفؿ"و

. $ لؾشقخ أحؿد الـجؿل "ل فقؿا اكتؼد طؾك بعض الؿـاهج الدطقية مـ العؼائد وإطؿالالؿقرد العذب الزٓ"و

 (.87-78)ص "هج الدطقيةاالػتاوى الجؾقة طـ الؿـ": أيًضا لفو

لسعد  "حؼقؼة الدطقة إلك اهللا تعالك وما اختصت بف جزيرة العرب وتؼقيؿ مـاهج الدطقات اإلسالمقة القافدة إلقفا"و

 الشقخقـ الػقزان والسحقؿل وغقرهؿا. الحصقـ بتؼديؿ

لعبداهللا بـ محؿد بـ حسقـ الـجؿل، بتؼديؿ العالمة أحؿد  "جؿع الشتات فقؿا ُكتب طـ اإلخقان مـ مالحظات"و

 .$ الـجؿل



ـَ اْلَجَؿاَطاِت 
ا فِل التَّْحِذيِر مِ  .َوَفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء َمْعُروَفٌة َوَواِضَحٌة ِجدًّ

ْقُخ اْلَػْقَزاُن  ْساَلمِقَُّة َحاَلَة إَِضاَفًة لَِحاَلِة  :ُيْسَلُل  -هللاَُحِػَظُف ا-َوَهَذا الش  ُة اإْلِ ُمَّ ْٕ التََّرد ي، َتِعقُش ا

ْساَلمِقَُّة، الَّ  ، َفَؼْد َكُثَرِت اْلَجَؿاَطاُت َواْلِػَرُق اإْلِ ـِ ي تِل اْضطَِراٍب فِْؽِريٍّ ُخُصقًصا فِقَؿا َيَتَعؾَُّؼ بالد 

 ال
ُّ
ْساَلمِل ِطل َأنَّ َكْفَجَفا ُهَق الـَّْفُج اإْلِ ِحقُح الْ َتدَّ َباعُ َقاِجُب صَّ ت 

ِ
ـْ آ

: َحتَّك َأْصَبَح الُؿسؾُؿ فِل َحْقَرٍة مِ

؟ َفا َطَؾك اْلَحؼ   َأْمِرِه، َأيَُّفا َيتَّبُِع، َوَأيُّ

ْقُخ  ُق َلْقَس » :َفَلَجاَب الش  ْجتَِؿاِع، َوَأْن َكُؽقَن َجَؿاَطًة  التََّػرُّ
ِ
ـَ َأَمَرَكا بِآ ي َنَّ الد 

ِ
ٕ : ـِ ي ـَ الد 

مِ

ُسقِل َواِحدَ  ًة َواِحَدًة، َطَؾك َطِؼقَدِة التَّْقِحقِد، َوَطَؾك ُمَتاَبَعِة الرَّ َياِت فِل َذلَِؽ - ،ملسو هيلع هللا ىلصًة، َوُأمَّ ْٔ  َوَساَق ا

ـُ الْ  -ُثؿَّ َقاَل: ُْلَػةِ َفِديـُــَا ِدي ْٕ ـُ ا ُد  َجَؿاَطِة، َوِدي ، َفَتَعدُّ ـِ ي ـَ الد 
ُق َلْقَس مِ ْجتَِؿاِع، َوالتََّػرُّ

ِ
َوآ

ـِ اْلجَ  ي ـَ الد 
 .(2)«َؿاَطاِت َهِذِه َلْقَس مِ

                                                 

لؾدكتقر طبداهللا بـ محؿد الرفاطل،  "مراجعات يف فؼف القاقع السقاسل والػؽري"( مـ كتاب 45-44اكظر: ص)( 2)

 (.296لؾشقخ ربقع الؿدخؾل )ص "جؿاطة واحدة ٓ جؿاطات وصراط واحد ٓ طشرات"ب: كؼاًل طـ كتا

اْلُؿْسِؾُؿ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الديـ يلمركا أن كؽقن جؿاطة واحدة، والـبل » هـاك: -حػظف اهللا-وتتؿة كالم العالمة الػقزان 

ـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا ِهْؿ َوَتَراُحِؿِفْؿ َوَتَعاُصِػِفْؿ َكَؿَثِؾ اْلَجَسِد اْلَقاِحدِ َمَثُؾ ». ويؼقل: «لِْؾُؿْسِؾِؿ َكاْلُب ل َتَقادِّ
ـَ فِ  «.اْلُؿْمِمـِق

فؿعؾقم أن البـقان وأن الجسد شلء واحد متؿاسؽ لقس فقف تػرق: ٕن البـقان إذا تػرق سؼط، كذلؽ الجسؿ إذا تػرق 

ومسارها طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصساسفا التقحقد، ومـفجفا دطقة الرسقل َفَؼد الحقاة، فال بد مـ آجتؿاع، وأن كؽقن جؿاطة واحدة أ

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ديـ اإلسالم، قال تعالك: 

 ]إكعام[. ژ ژ ڑ ڑ ىب 

ففذه الجؿاطات وهذا التػرق الحاصؾ طؾك الساحة الققم ٓ ُيؼره ديـ اإلسالم، بؾ يـفك طـف أشد الـفل، ويلمر 

 -سبحاكف وتعالك-، وطؾك مـفج اإلسالم، جؿاطة واحدة وأمة واحدة، كؿا أمركا اهللا بآجتؿاع طؾك طؼقدة التقحقد

 ...«.بذلؽ 



ا ُسئَِؾ  ـْ ُوُجقِد َهِذِه اْلِػَرِق  -هللاَُحِػَظُف ا-َوَلؿ  ْخَقاِن، َوِحْزِب التَّْحِريِر، َوَغْقِرَها،  :َط التَّْبؾِقِغ َواإْلِ

َكَّ » :َقاَل 
ِ
َّٓ َكَتَؼبََّؾَفا: ٕ ا َهِذِه اْلَجَؿاَطاُت اْلَقافَِدُة َفَقِجُب َأ َقـَا، َوَتْجَعُؾ َأمَّ َفا ُتِريُد َأْن َتـَْحِرَف بِـَا، َأْو ُتَػر 

ُق؟! َهَذا ُكْػٌر بـِْعَؿِة ا ،َهَذا َتْبؾِقِغقًّا، َوَهَذا إِْخَقاكِقًّا، َوَهَذا َوَهَذا ـُ َطَؾك  ...هللاِ لَِؿ َهَذا التََّػرُّ َوَكْح

 .(2)«َجَؿاَطٍة َواِحَدةٍ 

                                                                                                                                                     

 "إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"(، و213)ص "اإلجابات الؿفؿة يف الؿشاكؾ الؿدلفؿة"واكظر أيًضا: 

 (.267)ص

اإلجابات الؿفؿة يف الؿشاكؾ "ظر أيًضا: (، واك133)ص "إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"( 2)

 (.246)ص "الؿدلفؿة

يبڀ ٺ وتطؾؼ إمة ويراد هبا الجؿاطة مـ الـاس: » (:1/76) "إطاكة الؿستػقد بشرح كتاب التقحقد"وقال يف 

يعـل: جؿاطة: ٕن ديـ اإلسالم ديـ جؿاطة، ٓ ديـ تػرق واختالف، فؾقس فقف  [91]إكبقاء:   ٺ ٺ ٺ ىب

يبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ اب، وجؿاطات وجؿعقات متػرقة، تػرق وأحز

، فالؿطؾقب مـ الؿسؾؿقـ أن يؽقكقا أمة واحدة، طؾك مـفج واحد، وطؾك ديـ واحد، ]آل طؿران[﮳ ﮴ ﮵ ىب 

وطؾك مؾة واحدة، كالبـقان الؿرصقص، يشد بعضف بعًضا، وكالجسد إذا اشتؽك مـف طضق تداطك لف سائر الجسد 

، وٓ يؽقن ذلؽ إٓ بعؼقدة التقحقد، أما التػرق وآختالف والتـاحر والتفاجر والتباغض والتـابذ بالسفر والحؿك

 .«بقـ الجؿاطات وبقـ الِػرق ففذا لقس مـ ديـ اإلسالم، وهذا يؽقن مع فساد العؼقدة

تعاون طؾك الرب وهذه الحزبقات تػرق الؿسؾؿقـ، واهللا قد أمر بآجتؿاع وال» (:78)ص "كتاب التقحقد"وقال يف 

يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ والتؼقى، وهنك طـ التػرق وآختالف، قال تعالك: 

إن اهللا سبحاكف يريد مـا أن كؽقن حزًبا واحًدا، هؿ  [203]آل طؿران:  ڌ ىب  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 «.حزب اهللا الؿػؾحقن

ٓ كشجع طؾك كثرة الجؿاطات يف كحـ » (:41)ص "األجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"وقال كؿا يف 

الدطقة وغقرها، كحـ كريد جؿاطة واحدة صادقة تدطق إلك اهللا طؾك بصقرة، أما كثرة الجؿاطات وكثرة الؿـاهج ففذا 

 ...«.مؿا يسبب الػشؾ والـزاع 



اِق طَ  ز  ْقُخ َطْبُد الر  ـِ اْلُخُروِج َمَع َجَؿاَطِة الت ْبِؾقِغ، َوَتْذكِقرِ الـ اِس  $ِػقِػل َوالش  ا ُسئَِؾ َط َلؿ 

ُفقَن، َوَأْصَحاُب ُصُرٍق » :، َفَؼاَل هللاِبَِعَظَؿِة ا ُع َأكَُّفْؿ ُمْبَتِدَطٌة، َوُمَحر 
ٍة َوَغْقِرَها، َوُخُروُجُفْؿ  :اْلَقاقِ َقاِدِريَّ

ـْ َيْدُطقَن إَِلك ، َوَلؽِ هللاَِلْقَس فِل َسبِقِؾ ا
ـَِّة، َوَلؽِ َٓ َيْدُطقَن إَِلك اْلؽَِتاِب َوالسُّ ـَُّف فِل َسبِقِؾ إِْلَقاَس، ُهْؿ 

 .(2)«إِْلَقاَس َشْقِخِفْؿ فِل َبـِْجاَلِدش

                                                                                                                                                     

، 123، 112، 66، 39-24)ص "األجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"واكظر أيًضا لؾؿزيد مـ الػائدة: 

-115)ص "اإلجابات الؿفؿة يف الؿشاكؾ الؿدلفؿة"(، و232-242، 228، 211-213، 197-211، 154

 وغقره. -حػظف اهللا-، وهل مػرغة طؾك مققع الشقخ "لؿحة طـ الػرق الضالة"(، ومحاضرة: 159

 (.2/274) "فتاوى ورسائؾ سؿاحة الشقخ طبد الرزاق طػقػل"( 2)

مـ محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة صاحب السؿق الؿؾؽل » :$اهقؿ آل الشقخ وقال الشقخ العالمة محؿد بـ إبر

 إمقر خالد بـ سعقد رئقس الديقان الؿؾؽل الؿققر: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهللا وبركاتف. وبعد:

هـ( وما برفؼف، وهق آلتؿاس الؿرفقع إلك مؼام حضرة 12/2/81/د يف 37/4/5فؼد تؾؼقت خطاب سؿقكؿ رقؿ )

لة الؿؾؽ الؿعظؿ مـ محؿد طبد الحامد الؼادري وشاه أحؿد كقراين وطبدالسالم الؼادري وسعقد أحؿد صاحب الجال

دهؾقي، حقل صؾبفؿ الؿساطدة يف مشروع جؿعقتفؿ التل سؿقها )كؾقة الدطقة والتبؾقغ اإلسالمقة(، وكذلؽ الؽتقبات 

 الثالثة الؿرفقطة ضؿـ رسالتفؿ.

فقفا، فنهنا جؿعقة بدطة وضاللة. وبؼراءة الؽتقبات الؿرفؼة بخطاهبؿ وجدكاها وأطرض لسؿقكؿ أن هذه جؿعقة ٓ خقر 

إمر الذي ٓ يسع السؽقت طـف: ولذا فسـؼقم إن  تشتؿؾ طؾك الضالل والبدطة، والدطقة إلك طبادة الؼبقر والشرك،

كؾؿتف. والسالم طؾقؽؿ ورحؿة  شاء اهللا بالرد طؾقفا بؿا يؽشػ ضاللفا ويدفع باصؾفا، وكسلل اهللا أن يـصر ديـف ويعؾل

 ([.168-2/167]فتاوى ورسائؾ سؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ )«. هـ(19/2/81يف  405اهللا. )ص/م/

ما رأيؽؿ يف جؿاطة التبؾقغ، وهؾ يجقز لطالب العؾؿ أو غقره أن يخرج معفؿ بدطقى  :$وُسئؾ الشقخ األلباين 

 الدطقة إلك اهللا؟ 

وما كان طؾقف سؾػـا الصالح. وإذا كان إمر  ملسو هيلع هللا ىلصتؼقم طؾك مـفج كتاب اهللا وسـَّة رسقلف  جؿاطة التبؾقغ ٓ» فلجاب:

كذلؽ: فال يجقز الخروج معفؿ: ٕكف يـايف مـفجـا يف تبؾقغـا لؿـفج السؾػ الصالح. فػل سبقؾ الدطقة إلك اهللا يخرج 

دارسقا العؾؿ يف مساجدهؿ حتك يتخرج العالؿ، أما الذيـ يخرجقن معفؿ ففمٓء واجبفؿ أن يؾزمقا بالدهؿ وأن يت



                                                                                                                                                     

مـفؿ طؾؿاء يؼقمقن بدورهؿ يف الدطقة إلك اهللا. وما دام إمر كذلؽ فعؾك صالب العؾؿ إذن أن يدطق همٓء يف طؼر 

ٓ ُيعـقن بالدطقة إلك الؽتاب والسـة  -أي جؿاطة التبؾقغ-دارهؿ إلك تعؾؿ الؽتاب والسـة ودطقة الـاس إلقفا. وهؿ 

 بؾ إهنؿ يعتربون هذه الدطقة مػرقة، ولذلؽ ففؿ أشبف ما يؽقكقن بجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ. كؿبدأ طام:

ففؿ يؼقلقن إن دطقهتؿ قائؿة طؾك الؽتاب والسـة، ولؽقن هذا مجرد كالم، ففؿ ٓ طؼقدة تجؿعفؿ، ففذا ماتريدي، 

ع ثؿَّ ثؼ ػ، والحؼقؼة أكف ٓ وهذا أشعري، وهذا صقيف، وهذا ٓ مذهب لف، ذلؽ ٕن دطقهتؿ قائؿة طؾك مبدأ : كت ؾ جؿ 

ع، حتك  ثؼافة طـدهؿ، فؼد مر طؾقفؿ أكثر مـ كصػ قرن مـ الزمان ما كبغ فقفؿ طالؿ، وأما كحـ فـؼقل: ثؼ ػ ثؿ جؿ 

 يؽقن التجؿقع طؾك أساس مبدأ ٓ خالف فقف.

ففؿ ٓ يحركقن ساكـًا: ٕن هذا  لؿجتؿع:فدطقة جؿاطة التبؾقغ صقفقة طصرية، تدطق إلك إخالق، أما إصالح طؼائد ا

ق. -بزطؿفؿ-  ُيػر 

وقد جرت بقـ إخ سعد الحصقـ، وبقـ رئقس جؿاطة التبؾقغ يف الفـد أو يف باكستان مراسالت، تبّقـ مـفا أهنؿ ُيؼرون 

فا الطريؼة التقسؾ وآستغاثة وأشقاء كثقرة مـ هذا الؼبقؾ، ويطؾبقن مـ أفرادهؿ أن يبايعقا طؾك أربع صرق، مـ

 الـؼشبـدية، فؽؾ تبؾقغل يـبغل أن يبايع طؾك هذا إساس.

إن هذه الجؿاطة طاد بسبب جفقد أفرادها الؽثقر مـ الـاس إلك اهللا، بؾ وربؿا أسؾؿ طؾك أيديفؿ أكاس  وقد يسلل سائؾ:

 مـ غقر الؿسؾؿقـ، أفؾقس هذا كافًقا يف جقاز الخروج معفؿ والؿشاركة فقؿا يدطقن إلقف؟

إن هذه الؽؾؿات كعرففا وكسؿعفا كثقًرا وكعرففا مـ الصقفقة، فؿثاًل يؽقن هـاك شقخ طؼقدتف فاسدة وٓ يعرف  ؼقل:فـ

شقًئا مـ السـة، بؾ ويلكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، ومع ذلؽ فؽثقر مـ الػساق يتقبقن طؾك يديف! فؽؾ جؿاطة تدطق إلك 

وحديث  ۵صؿقؿ، إلك ماذا يدطقن؟ هؾ يدطقن إلك اتباع كتاب اهللا خقر ٓبد أن يؽقن لفؿ تبع ولؽـ كحـ كـظر إلك ال

وطؼقدة السؾػ الصالح، وطدم التعصب لؿذهب مـ الؿذاهب، واتباع السـة حقثؿا كاكت ومع مـ كاكت!  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 «.فجؿاطة التبؾقغ لقس لفؿ مـفج طؾؿل، وإكؿا مـفجفؿ حسب الؿؽان الذي يقجدون فقف، ففؿ يتؾقكقن بؽؾ لقن

( جؿع 34-31)ص "الؿسائؾ العؾؿقة والػتاوى الشرطقة، فتاوى الشقخ العالمة إلباين يف الؿديـة واإلمارات"ر: اكظ

 وترتقب طؿرو طبد الؿـعؿ سؾقؿ.

ما رأيؽؿ فقؿـ يـصح أحد الشباب والذي يف بداية التزامف بلن يؿاشل جؿاطة  :-حػظف اهللا-وُسئؾ الشقخ الػقزان 

 الؼؾقب إلك أن يؼقى إيؿاهنؿ؟التبؾقغ: ٕهنؿ يفتؿقن ب

هذا يلمره برتك الؿعصقة إلك البدطة، يعـل يتقبف مـ معصقة ويدخؾف يف بدطة! جؿاطة التبؾقغ جؿاطة بدطقة : »فلجاب

، ومخالطة -سبحاكف وتعالك- صقفقة، ٓ يجقز الذهاب معفؿ وٓ الجؾقس معفؿ، القاجب أن يلمره بالتقبة إلك اهللا

ؼامة وأهؾ السـة، ومجالسة أهؾ الخقر، وحضقر الؿحاضرات والدروس، وحضقر الصؾقات مـ أهؾ آست الصالحقـ



ْخَقاِن َيا َشْقُخ َوِحقدُ َأَكا ُأِريُد َأْن َأْطِرَف َرْأيَ  َما . التَّْبؾِقغِ  َيَؽ فِل َجَؿاَطةِ َوَرأْ  ،َؽ فِل َجَؿاَطِة اإْلِ

ِء؟ َٓ  َرْأُيَؽ فِل َهُم

ـُ  َوُسئَِؾ  ْقُخ اْلُعَثْقِؿق ِد اْلَجَؿاَطاِت  $الش  ـْ َتَعدُّ فِقَفا إَِباَحُة هللاِ َهْؾ ُهـَاَك ُكُصقٌص فِل ِكَتاِب ا: َط

ْساَلمِقَِّة؟ ِد اْلَجَؿاَطاِت اإْلِ  َتَعدُّ

ـَّ » :َفَلَجاَب  َٓ فِل السُّ َْحَزاِب، َبْؾ إِنَّ فِل َلْقَس فِل اْلؽَِتاِب َو ْٕ َد اْلَجَؿاَطاِت َوا ِة َما ُيبِقُح َتَعدُّ

ـَِّة َما َيُذمُّ َذلَِؽ، َقاَل َتَعاَلك ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍزتڃ چ چ چ چ  :اْلؽَِتاِب َوالسُّ

رت زت    ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ :َوَقاَل َتَعاَلك .]إكعام[ رت ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

َٓ َشؽَّ  .[31 ، الروم:53]الؿممـقن:  َْحَزاَب ُتـَافِل َما َأَمَر ا َو ْٕ  .(2)«َطَؾْقفِ هللاُ ، َبْؾ َما َحثَّ اهللاَُأنَّ َهِذِه ا

                                                                                                                                                     

ٕحؿد ، صبعة دار الؽقان( 429-428)ص "فتاوى العؾؿاء الؽبار" «.الخؿس يف الؿساجد مع الؿسؾؿقـ، يلمره هبذا

ل وغقَّر مـفجف بعد هذه الثقرة الؿشئقمة. واكظر أيًضا  سالؿ الؿصري ت الؿفؿة يف الؿشاكؾ اإلجابا"الذي بدَّ

 (.245)ص "الؿدلفؿة

ًٓ » :-حػظف اهللا-وقال الشقخ طبد الؿحسـ الَعب اد  هل مـفج ُمْحَدث خرج مـ  -جؿاطة التبؾقغ طـدهؿ أمقر مـؽرة، أو

دلفل، ما خرج مـ مؽة وٓ مـ الؿديـة، وإكؿا مـبعف وأصؾف دلفل يف الفـد، الفـد كؿا هق معؾقم مؿؾقءة بالخرافات 

ءة بالبدع وإن كان فقفا كثقر مـ أهؾ السـة الذيـ هؿ طؾك سـة ومـفج صحقح، مثؾ جؿاطة أهؾ الحديث الذيـ ومؿؾق

هؿ أحسـ الـاس يف تؾؽ البالد وأمثؾ الـاس يف تؾؽ البالد، إٓ أن هذه الجؿاطة )التبؾقغ( كشلت وخرجت مـ تؾؽ 

 أحدث هذا الؿـفج، والؿمسسقن لف مـ أهؾ البدع ومـالبالد ومـ تؾؽ الؿديـة، ومبـقة طؾك أمقر معقـة أحدثفا َمـ 

أهؾ الطرق الصقفقة، ومـ الؿـحرفقـ يف العؼقدة، ففل بدطة محدثة وجؿاطة ُوجدت يف تؾؽ البالد، وهل تعتؿد طؾك 

هذه إمقر التل وضعفا لفا الؿمسسقن لتؾؽ الطريؼة وهؿ يف العؼقدة مـحرفقن، ويف الطريؼة أيًضا مـحرفقن فقفؿ 

الؿصدر "«. فقة، وفقفؿ إشعرية الذيـ لقسقا طؾك مـفج أهؾ السـة والجؿاطة ٓ يف العؼقدة وٓ يف السؾقكالصق

 (.410)ص "السابؼ

 (.232)ص "الصحقة اإلسالمقة ضقابط وتقجقفات"( 2)



ـَ  ـُ ُطَثْقِؿق ْقُخ اْب ـِ اْلَجَؿاطَاِت: َفَؼاَل  َأْيًضا $َوُسئَِؾ الش  تِل » :َط َأَرى َأنَّ َهِذِه اْلَجَؿاَطاِت الَّ

َماِل، َأَرى َأْن َتْجَتِؿَع َطَؾك َنَّ الـَّاَس َما ، َكؾَِؿٍة َواِحَدةٍ  َجاَءْت فِل السُّ
ِ
بُِدوِن ُمَباَيَعٍة َوبُِدوِن ُمَعاَهَدٍة: ٕ

َٓ َبْقَعةَ   .(2)«َداُمقا َتْحَت لَِقاِء َدْوَلٍة َوُحْؽٍؿ َوُسْؾَطاٍن، َفاَل ُمَعاَهَدَة َو

                                                                                                                                                     

ذا الؽالم وققل بعضفؿ: إكف ٓ يؿؽـ لؾدطقة أن تؼقى وتـتشر إٓ إذا كاكت تحت حزب. كؼقل: إن ه» ومؿا قالف أيًضا:

، وأكثر اتباًطا ٔثار ملسو هيلع هللا ىلصبؽتاب اهللا وسـة رسقلف  غقر صحقح، بؾ إن الدطقة تؼقى وتـتشر كؾؿا كان اإلكسان أشد تؿسًؽا

 «.وخؾػائف الراشديـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 )مادة صقتقة(.( 2)

 أيًضا يف األحزاب والجؿاطات: $ومـ فتاوى وأققال العالمة العثقؿقـ 

ما تقجقفؽؿ حقل ما يحصؾ مـ البعض مـ التػرق  (:443-26/442) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف  $ُسئؾ 

 والتحزب؟

يبہ ہ ہ ہ ٓشؽ أن التحزب والتػرق يف ديـ اهللا مـفل طـف محذر مـف: لؼقلف تعالك: » فلجاب بؼقلف:

يبڃ چ چ چ چ ڇ . وققلف تعالك: ]آل طؿران[    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىب

 .إكعام[]  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ىب

 لؽؾ صائػة مـفج مغاير لؿـفج إخرى، بؾ القاجب اجتؿاطفؿ طؾك ديـ فال يجقز لألمة اإلسالمقة أن يتػرققا أحزاًبا،

طؾقؽؿ بسـتل »: ملسو هيلع هللا ىلصوخؾػائف الراشديـ الصحابة الؿرضققـ: لؼقل الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، طؾك مـفج واحد وهق هدي الـبل 

ؿسؽقا بفا وطضقا طؾقفا بالـقاجذ، وإياكؿ ومحدثات األمقر فنن كؾ وسـة الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ مـ بعدي، ت

 .«بدطة ضاللة

أن تتػرق إمة أحزاًبا لؽؾ حزب أمقر ومـفج، وأمقر إمة ڤ وخؾػائف الراشديـ  ملسو هيلع هللا ىلصولقس مـ هدي الـبل 

ك ديـ اهللا وٓ يتػرققا أن يتػؼقا طؾ وكصقحتل لألمة:اإلسالمقة واحد، وأمقر كؾ كاحقة واحد، مـ قبؾ إمقر العام ... 

فقف، وإذا رأوا مـ شخص أو صائػة خروًجا طـ ذلؽ كصحقه، وبقـقا لف الحؼ، وحذروه مـ الؿخالػة، وبقـقا لف أن 

 «.آجتؿاع طؾك الحؼ أقرب إلك السداد والػالح مـ التػرق

 الساحة، فؿا ٓ يخػك طؾك فضقؾتؽؿ كثرة إحزاب يف (:448-26/447) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف  $وُسئؾ 

 تقجقفؽؿ حػظؽؿ اهللا تعالك؟



                                                                                                                                                     

ٓ شؽ أن تحزب الؿسؾؿقـ إلك أحزاب متػرقة متـاحرة، مخالػ لؿا تؼتضقف الشريعة اإلسالمقة مـ » فلجاب:

آئتالف وآتػاق، مقافؼ لؿا يريده الشقطان مـ التحريش بقـ الؿسؾؿقـ، وإيؼاع العداوة والبغضاء، وصدهؿ طـ ذكر 

. ويف أية ]إكبقاء[  يبڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ىب، قال اهللا تعالك: اهللا وطـ الصالة

. [203]آل طؿران:  يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب . وقال تعالك: [51]الؿممـقن:   يب﮳ ﮴ ﮵ ىبإخرى: 

. ]آل طؿران[  يبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىبوقال تعالك: 

 «.ازع والتػرق سبب لؾِخذٓن والػشؾفاجتِفدوا يف جؿع الؽؾؿة، وترك التـابذ والتػرق: فنن التـ

أهؿقة الجؿاطة يف اإلسالم؟ وهؾ يشرتط طؾك الؿسؾؿ أن يـتؿل  ما هل :"فتاوى كقر طؾك الدرب"كؿا يف  $وُسئؾ 

 إلك جؿاطة معقـة؟

ال ل تز»: طؾقف الصالة والسالم، التل قال فقفا الرسقل ۵الجؿاطة يف اإلسالم هل آجتؿاع طؾك شريعة اهللا » فلجاب:

. هذه هل «صائػة مـ أمتل طؾك الحؼ ضاهريـ، ل يضرهؿ مـ خذلفؿ ول مـ خالػفؿ، حتك يلتل أمر اهللا وهؿ طؾك ذلؽ

الجؿاطة التل يجب طؾك اإلكسان أن يـتؿل إلقفا، أما الجؿاطة الحزبقة التل ٓ تريد إٓ اكتصار رأيفا، سقاء كان بحؼ أم 

ن ذلؽ متضؿـ لؾرباءة مـ الجؿاطة اإلسالمقة، والقٓية لؾجؿاطة الحزبقة التل بباصؾ، فنكف ٓ يجقز آكتؿاء إلقفا: ٕ

يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ىب فقفا التػرق وآختالف، وقد قال اهللا تعالك: 

 يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ. وقال تعالك: [259]إكعام: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  يبہ. وقال تعالك: [23]الشقرى: ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ىب  

يبڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍىب : ملسو هيلع هللا ىلص. وقال تعالك لـبقف ]آل طؿران[   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىب

. وهذه الجؿاطات اإلسالمقة التل تـتؿل إلك اإلسالم وهدففا اكتصار اإلسالم يجب طؾقفا أن ٓ تتػرق، [259]إكعام: 

وأصحابف، كؿا أخرب بذلؽ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصؾقفا رسقل اهللا يجب طؾقفا أن تـحصر يف صائػة واحدة، صائػة الجؿاطة التل كان ط

: قالقا: مـ هل يا رسقل اهللا؟ قال .«ستػترق هذه األمة طؾك ثالث وسبعقـ فرقة، كؾفا يف الـار إل واحدة»حقـ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

وهذه الجؿاطات فرقت إمة وشتتفؿ، وألؼت بقـفؿ العداوة، حتك صار «. مـ كان طؾك مثؾ ما أكا طؾقف وأصحابل

قاحد مـفؿ يـظر إلك الثاين كظر العدو البعقد، مع أن الؽؾ مـفؿ مسؾؿ يـتؿل إلك اإلسالم ويريد أن يـتصر اإلسالم بف، ال

 ولؽـ أكَّك وقد تػرققا هذا التػرق، وتؿزققا هذا التؿزق؟

أن يجتؿعقا طؾك  مـ إذاطة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية: -مـرب كقر طؾك الدرب-فالذي أوجف إخقاين إلقف مـ هذا الؿـرب 

والحؼقؼة أن هذا التػرق  ،ملسو هيلع هللا ىلصالحؼ، وأن يـظروا أوجف آختالف بقـفؿ، فقزيؾقها بالرجقع إلك كتاب اهللا وسـة رسقلف 

أصبح فريستف هذا القطل الذي كشاهده يف الشباب اإلسالمل، فنن هذا الشباب بتػرق هذه الجؿاطات صار كؾ صائػة 



                                                                                                                                                     

مـفؿ يـتؿل إلك جؿاطة مـ هذه الجؿاطات، وتػرققا وصار بعضفؿ يسب  مـفؿ تـتؿل إلك جؿاطة، صار كؾ واحد

تظفر آثارها يف شباب  -وهللا الحؿد-بعًضا ويطعـ يف بعض، وهذه ضربة قاسقة قاصؿة لؾظفر لفذه الصحقة التل بدأت 

 ...«.الؿسؾؿقـ 

 (. 6الدققؼة -القجف ب-186: )الؿادة الصقتقة مـ بركامج كقر طؾك الدرب/شريط راجع

إذا كثرت إحزاب يف إمة فال تـتِؿ إلك حزب، فؼد ضفرت » (:319-318)ص "شرح األربعقـ الـقوية"وقال يف 

صقائػ مـ قديؿ الزمان مثؾ الخقارج والؿعتزلة والجفؿقة والرافضة، ثؿ ضفرت أخقًرا إخقاكققن وسؾػققن وتبؾقغققن 

َطَؾقُؽؿ بُِسـَّتل »يف ققلف:  ملسو هيلع هللا ىلصإلمام وهق ما أرشد إلقف الـبل وما أشبف ذلؽ، فؽؾ هذه الػرق اجعؾفا طؾك القسار وطؾقؽ با

ول شؽ أن القاجب طؾك جؿقع الؿسؾؿقـ أن يؽقن مذهبفؿ مذهب السؾػ، ل الكتؿاء إلك «. َوُسـَّة الُخَؾَػاء الَراِشديـ

التحزب إلك مـ والقاجب أن تؽقن إمة آسالمقة مذهبفا مذهب السؾػ الصالح، ٓ  حزب معقـ يسؿك السؾػققـ،

يسؿك )السؾػققن(، ففـاك صريؼ السؾػ وهـاك حزب يسؿك )السؾػققن( والؿطؾقب اتباع السؾػ، إٓ أن اإلخقة 

السؾػققـ هؿ أقرب الػرق إلك الصقاب، ولؽـ مشؽؾتفؿ كغقرهؿ أن بعض هذه الػرق يضؾؾ بعًضا ويبدطف ويػسؼف، 

عالجة هذه البدع هبذه الطريؼة، والقاجب أن يجتؿع رؤساء هذه وكحـ ٓ كـؽر هذا إذا كاكقا مستحؼقـ، لؽــا كـؽر م

فؾـتحاكؿ إلقفؿا ٓ إلك إهقاء وأراء، وٓ إلك فالن أو فالن،  ملسو هيلع هللا ىلصوسـة رسقلف  ۵الػرق، ويؼقلقن: بقــا كتاب اهللا 

 .ولؽـ العصؿة يف ديـ اإلسالم ،فؽؾٌّ يخطئ ويصقب مفؿا بؾغ مـ العؾؿ والعبادة

إلك سؾقك صريؼ مستؼقؿ يسؾؿ فقف اإلكسان، ول يـتؿل إلك أي فِرقة إل إلك صريؼ  ملسو هيلع هللا ىلصفقف الـبل ففذا الحديث أرشد 

 .«والخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ ملسو هيلع هللا ىلصالسؾػ الصالح: سـة الـبل 

فلكا ٓ أرى التؽتؾ الديـل والتحزب الديـل، وأرى أكف يجب محق هذه إحزاب، وأن » :$وقال العالمة ابـ طثقؿقـ 

أمة واحدة، ومـ أخطل مـا يف صريؼ َطَؼدي أو ققلل أو فعؾل فعؾقـا أن كـصحف وكدلف إلك  ان الصحابة كؽقن كؿا ك

الحؼ، فنن اهتدى ففذا الؿطؾقب، وإن كان الصقاب معف َوَجَب طؾقـا الرجقع إلك ما كان طؾقف هق، وإذا كان الصقاب 

رأيف ومؿا ذهب إلقف دون أن كعتؼد أكـا يف حزب وهق يف معـا وأصر طؾك ما هق طؾقف بال تلويؾ سائغ، فحقـئٍذ كحذر مـ 

 حزب، فـشطر إمة اإلسالمقة إلك شطريـ أو أكثر.

فلرى أكف يـبغل لـا بؾ يجب طؾقـا أن كؽقن ضد هذه إحزاب، أي: ضد التحزب. والحؿد هللا! إمة كؿا اتػؼ أولفا 

 «.طؾك جادة واحدة وصريؼ واحد فقؿؽـ أن يتػؼ آخرها

 (.45)مادة صقتقة، رقؿ الؾؼاء  "الباب الؿػتقح لؼاءات"

فقجب طؾك صالب العؾؿ أن يتخؾك طـ الطائػقة » /مجؿقع الػتاوى(:241-26/239) "كتاب العؾؿ"وقال يف 

والحزبقة بحقث يعؼد القٓء والرباء طؾك صائػة معقـة أو طؾك حزب معقـ، ففذا ٓشؽ خالف مـفج السؾػ، فالسؾػ 



 
ُّ
َْلَباكِل ْٕ ْقُخ ا َفا»: قفِ فِل َشْرِح َحِديِث ُحَذْيَػَة الَِّذي فِ  $َوَكَذلَِؽ الشَّ ، «َفاْطَتِزْل تِْؾَؽ اْلِػَرَق ُكؾ 

َّٓ َيَتَؽتَّ فِل َهَذا اْلَحِديِث َأنَّ اْلُؿْسؾَِؿ إَِذا َأْدَرَك مِْثَؾ َهَذا اْلَقْضِع: َفَعَؾْقِف ِحقـَئٍِذ أَ » :َقاَل  َب َوَأ َؾ َّٓ َيَتَحزَّ

                                                                                                                                                     

فال . [78]الحج :   يبۇ ۇ ۆ ىب: ۵ا، بؾ هؿ حزب واحد، يـضقون تحت ققل اهللا الصالح لقسقا أحزابً 

حزبقة، وٓ تعدد، وٓ مقآة، وٓ معاداة إٓ طؾك حَسب ما جاء يف الؽتاب والسـة، فؿـ الـاس مثالً مـ يتحزب إلك 

دوهنا، ويضؾؾ َمـ سقاه، حتك وإن  صائػة معقـة، ثؿ يؼرر مـفًجا ويستدل طؾقف بإدلة التل قد تؽقن دلقاًل طؾقف، ويحامل

(، وهذا مبدأ خبقث: ٕن هـاك وسًطا بقـ أن يؽقن  كاكقا أقرب إلك الحؼ مـفا، ويلخذ مبدأ: )مـ لقس معل ففق طؾلَّ

اكصر أخاك ضالًؿا أو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلؽ أو طؾقؽ، وإذا كان طؾقؽ بالحؼ، فؾقؽـ طؾقؽ وهق يف الحؼقؼة معؽ: ٕن الـبل 

الظالؿ أن تؿـعف مـ الظؾؿ، فال حزبقة يف اإلسالم: ولفذا لؿا ضفرت إحزاب يف الؿسؾؿقـ، وتـقطت وَكْصر «. مظؾقًما

 يبٻلحؼفؿ الػشؾ كؿا قال اهللا تعالك: : الطرق، وتػرقت إمة، وصار بعضفؿ يضؾؾ بعًضا، ويلكؾ لحؿ أخقف مقًتا

مـ الؿشايخ يـتصر لفذا  لذلؽ كجد بعض صالب العؾؿ يؽقن طـد شقخ .[46]إكػال:     ٻ پ پ پ ىب

الشقخ بالحؼ والباصؾ ويعادي مـ سقاه، ويضؾؾف ويبدطف، ويرى أن شقخف هق العالؿ الؿصؾح، ومـ سقاه إما جاهؾ أو 

 «.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا  مػسد، وهذا غؾط كبقر، بؾ يجب أخذ ققل مـ وافؼ ققلف الؽتاب والسـة وققل أصحاب

ع إحزاب اإلسالمقة التل تقاجف العؾؿاكقة والشققطقة وغقرها مـ هؾ مـ الحؽؿة العؿؾ م ُيسلل: $وها هق الشقخ 

 الؿبادئ الفدامة، أم الحؽؿة ترك هذه إحزاب وترك العؿؾ السقاسل مطؾًؼا؟

أْن كعؿؾ بؿا كان طؾقف السؾػ الصالح مـ سؾقك الطريؼ الصحقح يف أكػسـا الحؽؿة يف هذه إحزاب: » فلجاب الشقخ:

ًل، ثؿ يف إصالح  والعؿؾ مع الِػرق إخرى الضالة التل تـتسب إلك اإلسالم قد  .غقركا، ويف هذا كػاية يف رد األطداءأو 

ٓ يزيد إطداء إٓ شدة: ٕهنؿ سقف يدخؾقن طؾقـا مـ البدع الضالة ويؼقلقن: )أكتؿ تؼقلقن كذا وكذا(: ٕكـا أمامفؿ 

البدع والسـة، لؽــا كجاكب هذا كؾف وكدطق مـ صريؼ  راية واحدة، فقحصؾ لـا الضرر هبذا آجتؿاع الؿشتؿؾ طؾك

واحد، وهق صريؼ السؾػ الصالح، وكػك بف كػاية، وما هذا الػؽر الذي يؼقل: )كجتؿع كؾـا مـ أهؾ السـة وأهؾ البدع 

يف مؼابؾة إطداء(، ما هذا الـظر إٓ كـظر مـ يؼقل: )هات إحاديث الضعقػة واجؿعفا يف الرتغقب، واجؿع 

حاديث الضعقػة يف الرتهقب: مـ أجؾ أن يرغب الـاس يف الطاطة وأن يرهبقا مـ الؿعصقة(، وهذا خطل: ولفذا ٓ إ

كرى إيراد إحاديث الضعقػة ٓ يف الرتغقب وٓ يف الرتهقب، ٓ كرى إيرادها إصالًقا إٓ مؼروكة ببقان الضعػ: ٕن يف 

 «.صالح الخالص مـ شقائب البدع فقف كػايةكذلؽ يف صريؼ السؾػ الإحاديث الصحقحة كػاية، 

 ."شريط: فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ"راجع 

 طؾك هذه الػتقى. -حػظف اهللا-وسقليت تعؾقؼ شقخـا 



ـَ  فُ َما َداَم َأكَّ  اَطٍة َأْو َمَع َأي  فِْرَقٍة،َمَع َأي  َجؿَ 
تِل َطَؾْقَفا إَِماٌم ُمَباَيٌع مِ َٓ ُتقَجُد اْلَجَؿاَطُة الَّ

ـَ   .(2)«اْلُؿْسؾِِؿق

                                                 

 (.26/الدققؼة 100)شريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر": ( راجع2)

  األحزاب والجؿاطات:يف $ومـ فتاوى وأققال العالمة األلباين 

ما هق حؽؿ الشرع يف تعدد  ( لعؽاشة طبد الؿـان الطقبل:114-116)ص "فتاوى الشقخ األلباين"كؿا يف  $ُسئؾ 

هذه الجؿاطات وإحزاب والتـظقؿات اإلسالمقة، مع أهنا مختؾػة فقؿا بقـفا يف مـاهجفا وأسالقبفا ودطقاهتا وطؼائدها، 

 صة أن جؿاطة الحؼ واحدة كؿا دل الحديث طؾك ذلؽ؟وإسس التل قامت طؾقفا، وخا

لـا كؾؿات كثقرة وطديدة حقل الجقاب طـ هذا السمال: ولذلؽ فـقجز الؽالم فقف، فـؼقل: ٓ يخػك طؾك » :فلجاب

، أن التحزب والتؽتؾ يف جؿاطات مختؾػة إفؽار ڤكؾ مسؾؿ طارف بالؽتاب والسـة وما كان طؾقف سؾػـا الصالح 

، وال ًٓ يف أكثر مـ آية يف الؼرآن  ۵ؿـاهج وإسالقب ثاكًقا، فؾقس مـ اإلسالم يف شلء، بؾ ذلؽ مؿا هنك طـف ربـا أو

 يب ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئالؽريؿ، مـفا ققلف تعالك: 

يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ يؼقل:  ۵فربـا . ]الروم[   ىئ يئ جب ىب

استثـك مـ هذا الخالف الذي ٓ بد مـف كقكقًّا ولقس شرطقًّا، استثـك مـ الك تبارك وتعفاهللا . [229-228]هقد:    ٺىب

 .[229]هقد:    يبڀ ٺ ٺ ٺ ىبهذا آختالف الطائػة الؿرحقمة حقـ قال: 

أن يؽقكقا مـ إمة الؿرحقمة الؿستثـاة مـ هذا  ۵وٓ شؽ وٓ ريب أن أي جؿاطة يريدون بحرص بالغ وإخالص هللا 

ذلؽ ٓ سبقؾ لؾقصقل إلقف ولتحؼقؼف طؿؾقًّا يف الؿجتؿع اإلسالمل إٓ بالرجقع إلك الؽتاب وإلك الخالف الؽقين، إن 

 ڤ.وإلك ما كان طؾقف سؾػـا الصالح طؾقف الصالة والسالم سـة الرسقل 

أكف خط ذات يقم طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالؿـفج والطريؼ السؾقؿ يف غقر ما حديث صحقح، طـ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصولؼد أوضح رسقل اهللا 

يبچ چ : تبارك وتعالكا مستؼقًؿا وخط حقلف خطقًصا قصقرة طـ جاكبل الخط الؿستؼقؿ ثؿ قرأ ققلف إرض خطًّ 

ومر بلصبعف طؾك الخط الؿستؼقؿ،  [253]إكعام:    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ىب

وطؾك رأس كؾ صريؼ مـفا شقطان، يدطق »وقال هذا صراط اهللا، وهذه صرق طـ جقاكب الخط الؿستؼقؿ، قال ڠ: 

 «.لـاس إلقفا

ل شؽ أن هذه الطرق الؼصقرة هل التل تؿثؾ األحزاب والجؿاطات العديدة: ولذلؽ فالقاجب طؾك كؾ مسؾؿ 

ا مـ الػرقة الـاجقة، أن يـطؾؼ سالًؽا الطريؼ الؿستؼقؿ، وأن ل يلخذ يؿقـًا ويساًرا، ولقس  حريص، طؾك أن يؽقن حؼًّ



                                                                                                                                                     

َثـا طـف الؼرآن الؽريؿ: ال تبارك وتعالكهـاك حزب كاجح إل حزب اهللا  ]الؿجادلة:     يبڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ىبذي َحد 

11]. 

فنكؿا هق مـ حزب الشقطان، ولقس مـ حزب الرحؿـ، وٓشؽ وٓ ريب أن  فنذن كؾ حزب لقس هق حزب اهللا

السؾقك طؾك الصراط الؿستؼقؿ، يتطؾب معرفة هذا الصراط الؿستؼقؿ معرفة صحقحة، وٓ يؽقن ذلؽ بؿجرد التؽتؾ 

التحزب إطؿك طؾك كؾؿة هل كؾؿة اإلسالم الحؼ، لؽـفؿ ٓ يػؼفقن مـ هذا اإلسالم إٓ شقًئا قؾقاًل، فال يؽقن و

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؾك قؾب محؿد  تبارك وتعالكالتحزب الصحقح الػالح إٓ بؿعرفة هذا اإلسالم كؿا أكزلف اهللا 

 .«هل ما أكا طؾقف وأصحابل»طـفا: فؼال: هبا حقـؿا سئؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلفذا كان مـ طالمة الػرقة الـاجقة، التل صرح الـبل 

فنذن هذا الحديث يشعر الباحث الحريص طؾك معرفة صراط اهللا الؿستؼقؿ، أكف يجب أن يؽقن طؾك طؾؿ بلمريـ اثـقـ 

ا:  هامقـ جدًّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الرسقل  األول:

ًٓ هديف : ذلؽ ٕن الصحابة الؽرام هؿ طؾقف الصالة والسالمما كان طؾقف أصحابف  واآلخر:  ملسو هيلع هللا ىلصالذيـ كؼؾقا إلقـا أو

وسـتف. وثاكًقا: هؿ الذيـ أحسـقا تطبقؼ هذه السـة تطبقًؼا طؿؾقًّا، فال يؿؽــا والحالة هذه أن كعرف معرفة صحقحة سـة 

 إٓ بطريؼ أصحابف ... ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وتطبقؼفؿ لفذا اإلسالم  أن ففؿ اإلسالم ففًؿا صحقًحا ٓ سبقؾ إلقف إٓ بؿعرفة سقر الصحابة، فالشاهد مـ هذا وذاك

 إما بؼقلف وإما بػعؾف وإما بتؼريره . ملسو هيلع هللا ىلصالعظقؿ، الذي تؾؼقه طـف 

لذلؽ كعتؼد جازمقـ: أن كؾ جؿاطة ٓ تؼقم قائؿتفا طؾك هذا إساس، مـ الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ الصالح 

ا محقطة بؽؾ أحؽام اإلسالم كبقرها وصغقرها أصقلفا وفروطفا،  فؾقست هذه الجؿاطة مـ الػرقة دراسة واسعة جدًّ

 يف الحديث الصحقح .  ملسو هيلع هللا ىلصالـاجقة ومـ التل تسقر طؾك الصراط الؿستؼقؿ الذي أشار إلقف الرسقل 

وإذا فرضـا أن هـاك جؿاطات متػرقة يف البالد اإلسالمقة طؾك هذا الؿـفج، ففذه لقست أحزاًبا، وإكؿا هل جؿاطة 

ق بتػرقفؿ واحدة ومـفجفا مـفج واحد وصريؼفا واحد، ف قفؿ يف البالد لقس تػرًقا فؽريًّا طؼديًّا مـفجقًّا، وإكؿا هق تػرُّ تػرُّ

 يف البالد، بخالف الجؿاطات وإحزاب التل تؽقن يف بؾد واحد، ومع ذلؽ فؽؾ حزب بؿا لديفؿ فرحقن.

أس كؾ صريؼ مـفا بؾ كجزم بلكفا طؾك تؾؽ الطرق التل طؾك ر ،هذه األحزاب ل كعتؼد أكفا طؾك الصراط الؿستؼقؿ

 «.ولعؾ يف هذا جقاًبا لؿا سبؼ شقطان يدطق الـاس إلقف.

 (.608)شريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"أيًضا:  وراجع



؟ :َيْعـِل ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َماُم اْلُؿَباَيُع مِ ُب، َفَؽْقَػ إَِذا ُوِجَد اإْلِ َٓ َيَتَحزَّ َٓ إَِماٌم،   إَِذا َما َكاَن َجَؿاَطٌة َو

ـَ ُه َوَغْقرُ َهَذا 
ـْ َهِذه الَجَؿاَطاِت َوإَْحَزاِب  ؾَِؿاِت كَ َفَتاَوى وَ مِ

ـَ (2)َأْهِؾ الِعْؾِؿ فِل التَّْحِذيِر مِ  ، َفَلْي

ْْحَزاَب؟! َٕ تِل َأَباَحِت ا  َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء الَّ

                                                                                                                                                     

، "سؾسؾة الفدى والـقر"يراجع لفا «. لـا كؾؿات كثقرة وطديدة حقل الجقاب»يف بداية الجقاب:  $وققل الشقخ 

 فنكفا مفؿة.

ؾؿ أكـا ٓ كميد كؾ هذه التؽالت الحزبقة: بؾ كعتؼد أهنا مخالػة لـصقص الؽتاب يع والؼاصل والداين» :$وقال 

 )مؼدمة كتاب: ماذا يـؼؿقن مـ الشقخ إلباين/ب(.«. والسـة

 الؽؾؿات:الػتاوى وومـ هذه ( 2)

ما واجب طؾؿاء الؿسؾؿقـ حقال كثرة  :-(137-4/136) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف - $ُسئِؾ العالمة ابـ باز 

جؿعقات والجؿاطات يف كثقر مـ الدول اإلسالمقة وغقرها، واختالففا فقؿا بقـفا حتك إن كؾ جؿاطة تضؾ ؾ إخرى. ال

أٓ ترون مـ الؿـاسب التدخؾ يف مثؾ هذه الؿسللة بنيضاح وجف الحؼ يف هذه الخالفات: خشقة تػاقؿفا وطقاقبفا 

 القخقؿة طؾك الؿسؾؿقـ هـاك؟

وهق صراط اهللا الؿستؼقؿ ومـفج  ،َبقَّـ لـا درًبا واحًدا يجب طؾك الؿسؾؿقـ أن يسؾؽقه ملسو هيلع هللا ىلصإن كبقـا محؿًدا » :فلجاب

يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ديـف الؼقيؿ، يؼقل اهللا تعالك: 

طـ التػرق واختالف الؽؾؿة:  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا هنك رب العزة والجالل أمة محؿد . ]إكعام[  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ىب 

]آل   يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب: جؾَّ وَطاَل شؾ وَتَسؾُّط العدو كؿا يف ققلف ٕن ذلؽ مـ أطظؿ أسباب الػ

ژ وققلف تعالك:  .[203طؿران:  يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ... [23]الشقرى:   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ىب

بلن يسقروا يف الخط فالقاجب طؾك طؾؿاء الؿسؾؿقـ تقضقح الحؼقؼة، ومـاقشة كؾ جؿاطة أو جؿعقة، وُكْصح الجؿقع 

الذي رسؿف اهللا لعباده، ودطا إلقف كبقـا محؿد، وَمـ تجاوز هذا واستؿر يف طـاده لؿصالح شخصقة، أو لؿؼاصد ٓ 

يعؾؿفا إٓ اهللا: فنن القاجب التشفقر بف والتحذير مـف مؿـ طرف الحؼقؼة: حتك يتجـب الـاس صريؼفؿ، وحتك ٓ يدخؾ 

: جؾَّ وَطاَل َفُقضؾقه ويصرفقه طـ الطريؼ الؿستؼقؿ الذي أمركا اهللا باتباطف يف ققلف  معفؿ مـ ٓ يعرف حؼقؼة أمرهؿ،



                                                                                                                                                     

  يبچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ىب

 .]إكعام[

ًٓ وأطداء اإلسالم مـ  ومؿا ٓ شؽ فقف أن كثرة الػرق والجؿاطات يف الؿجتؿع اإلسالمل مؿا يحرص طؾقف الشقطان أو

يجعؾفؿ  -ٕن اتػاق كؾؿة الؿسؾؿقـ ووحدهتؿ وإدراكفؿ الخطر الذي يفددهؿ ويستفدف طؼقدهتؿ اإلكس ثاكًقا: 

يـشطقن لؿؽافحة ذلؽ، والعؿؾ يف صػ واحد مـ أجؾ مصؾحة الؿسؾؿقـ، ودرء الخطر طـ ديـفؿ وبالدهؿ 

الؿسؾؿقـ وتشتقت وإخقاهنؿ، وهذا مسؾؽ ٓ يرضاه إطداء مـ اإلكس والجـ: فؾذا هؿ يحرصقن طؾك تػريؼ كؾؿة 

 «.شؿؾفؿ، وبذر أسباب العداوة بقـفؿ

بؿاذا تـصحقن الدطاة حقال مققػفؿ مـ الؿبتدطة؟ كؿا  :-(178-7/176) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف - $ئؾ وُس 

 كرجق مـ سؿاحتؽؿ تقجقف كصقحة خاصة إلك الشباب الذيـ يتلثرون بآكتؿاءات الحزبقة الؿسؿاة بالديـقة.

ٓكتؿاءات إلك إحزاب الؿحدثة: فالقاجب تركفا وأن يـتؿل الجؿقع إلك كتاب اهللا وسـة رسقلف، وأن أما ا»...  :فؼال

يتعاوكقا يف ذلؽ بصدق وإخالص، وبذلؽ يؽقكقن مـ حزب اهللا الذي قال اهللا فقف سبحاكف يف آخر سقرة الؿجادلة: 

يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ف تعالك: بعدما ذكر صػاهتؿ العظقؿة يف ققل. [11]الؿجادلة:    يبڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈىب

يف سقرة  ۵أية. ومـ صػاهتؿ العظقؿة ما ذكره اهللا  [11]الؿجادلة:   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀىب

يبچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک : ۵الذاريات يف ققل اهللا 

ففذه صػات حزب اهللا ٓ يتحقزون إلك غقر .   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ىب ک ک گ 

 وأتباطفؿ بنحسان. ڤالدطقة إلقفا والسقر طؾك مـفج سؾػ إمة مـ الصحابة كتاب اهللا والسـة، و

ففؿ يـصحقن جؿقع إحزاب وجؿقع الجؿعقات، ويدطقهنؿ إلك التؿسؽ بالؽتاب والسـة وَطْرض ما اختؾػقا فقف 

قـ جؿاطة وما خالػفؿا وجب تركف، وٓ فرق يف ذلؽ ب ،طؾقفؿا، فؿا وافؼفؿا أو أحدهؿا ففق الؿؼبقل وهق الحؼ

والجؿعقة الشرطقة، أو جؿاطة التبؾقغ، أو غقرهؿ مـ الجؿعقات وإحزاب  ،اإلخقان الؿسؾؿقـ، أو أكصار السـة

وبذلؽ تجتؿع الؽؾؿة ويتحد الفدف ويؽقن الجؿقع حزًبا واحًدا، يرتسؿ ُخَطا أهؾ السـة  الؿـتسبة لإلسالم.

لقف. وٓ يجقز التعصب ٕي جؿعقة أو أي حزب فقؿا يخالػ والجؿاطة، الذيـ هؿ حزب اهللا وأكصار ديـف والدطاة إ

 «.الشرع الؿطفر

ما حؽؿ اإلسالم يف  :-(1674( رقؿ )145-2/144) "مجؿقع فتاويفا"كؿا يف -وقد ُسئؾت الؾجـة الدائؿة 

 إحزاب، وهؾ تجقز إحزاب باإلسالم مثؾ حزب التحرير وحزب اإلخقان الؿسؾؿقـ؟



                                                                                                                                                     

رق الؿسؾؿقن يف ديـفؿ شقًعا وأحزاًبا، يؾعـ بعضفؿ بعًضا ويضرب بعضفؿ رقاب بعض، فنن ٓ يجقز أن يتػ» :فلجابت

د فاطؾقف بالعذاب العظقؿ، وقد تربأ اهللا ورسقلف  مـف،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا التػرق مؿا هنك اهللا طـف، وذم َمـ أحدثف أو تابع أهؾف، وَتَقطَّ

يبہ ہ ہ ہ عالك: إلك ققلف ت [203]آل طؿران:  يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب قال اهللا تعالك: 

يبڃ چ چ چ أيات. وقال تعالك:  ]آل طؿران[ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ىب 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ل ترجعقا بعدي كػاًرا يضرب »: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصوثبت طـ الـبل . ]إكعام[    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ىب

 .«بعضؽؿ رقاب بعض

أما إن كان ولل أمر الؿسؾؿقـ هق الذي كظؿفؿ، ووزع بقـفؿ أطؿال  يف ذم التػرق يف الديـ كثقرة.واآليات واألحاديث 

الحقاة ومرافؼفا الديـقة والدكققية: لقؼقم كؾٌّ بقاجبف يف جاكب مـ جقاكب الديـ والدكقا ففذا مشروع، بؾ واجب طؾك 

 ...«.اختالف أكقاطفا،  ولل أمر الؿسؾؿقـ أن يقزع رطقتف طؾك واجبات الديـ والدكقا طؾك

الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء: برئاسة الشقخ طبدالعزيز ابـ باز وطضقية كؾ مـ الشقخ طبد الرزاق طػقػل، 

 وطبد اهللا بـ غديان، وطبد اهللا بـ قعقد. 

قة، مثؾ طـ بعض الجؿاطات اإلسالم -(28/57) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف - $ومـ ذلؽ: ُسئؾ الشقخ ابـ باز 

 جؿاطة التبؾقغ وجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، وهؾ همٓء مـ أهؾ السـة والجؿاطة؟

كؾفؿ طـدهؿ كؼص، جؿاطة التبؾقغ وجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، يجب أن يحاسبقا أكػسفؿ وأن يستؼقؿقا » فلجاب:

يؿان بف واتباع شريعتف، وطؾك طؾك الحؼ، وأن يـػذوا ما دل طؾقف الؽتاب والسـة، يف تقحقد اهللا واإلخالص لف، واإل

أن يحاسبقا أكػسفؿ وأن ُيحؽؿقا شرع اهللا فقؿا بقـفؿ، وأن يستؼقؿقا طؾك ديـ اهللا:  -وفؼفؿ اهللا-اإلخقان الؿسؾؿقـ 

ًٓ وطؿاًل وطؼقدة، وأن َيحذروا مخالػة أمره أيـؿا كاكقا، وطؾك جؿاطة التبؾقغ أيًضا أن َيحذروا ما كان يػعؾف أسالففؿ  قق

وآستغاثة هبا  ،أو دطائفا وآستغاثة هبا، كؾ هذا مـ الؿـؽرات ،ظقؿ الؼبقر والبـاء طؾقفا، أو َجْعؾفا يف الؿساجدمـ تع

مـ الشرك إكرب، فعؾقفؿ أن يحذروا ذلؽ، لفؿ كشاط يف الدطقة إلك اهللا، وكثقر مـفؿ يـػع اهللا بف الـاس، لؽـ طـد 

أن يتطفروا مـفا، وأن َيحذروا العؼقدة الرديئة، وأن يستؼقؿقا طؾك  أسالففؿ طؼقدة غقر صالحة، فقجب طؾك الخؾػ

 «.تقحقد اهللا: حتك يـػع اهللا هبؿ وبجفادهؿ

ما هق مققػ الؿسؾؿ مـ الخالفات  :-(5/157) "مجؿقع فتاويف"كؿا يف -ئؾ وأختؿ بفذه الػتقى لف: فؼد ُس 

 الؿذهبقة الؿـتشرة بقـ إحزاب والجؿاطات؟



                                                                                                                                                     

، وأن يقالل طؾك ذلؽ، ويعادي طؾك ملسو هيلع هللا ىلصؾقف أن يؾزم الحؼ الذي يدل طؾقف كتاب اهللا وسـة الرسقل القاجب ط» فلجاب:

ذلؽ. وكؾ حزب أو مذهب يخالػ الحؼ يجب طؾقف الرباءة مـف وطدم الؿقافؼة طؾقف، فديـ اهللا واحد وهق الصراط 

القاجب طؾك كؾ مسؾؿ أن يؾزم هذا . فطؾقف الصالة والسالمالؿستؼقؿ: وهق طبادة اهللا وحده، واتباع رسقلف محؿد 

، مع اإلخالص هللا طؾقف الصالة والسالمالحؼ وأن يستؼقؿ طؾقف، وهق صاطة اهللا، واتباع شريعتف التل جاء هبا كبقف محؿد 

. فؽؾ مذهب يخالػ ذلؽ، وكؾ حزب ٓ يديـ هبذه سبحاكف وتعالكيف ذلؽ، وطدم صرف شلء مـ العبادة لغقره 

طـف وأن يتربأ مـف، وأن يدطق أهؾف إلك الحؼ بإدلة الشرطقة، مع الرفؼ وتحري إسؾقب  العؼقدة، يجب أن يبتعد

 «.الؿػقد، ويبصرهؿ بالحؼ

فلكصحؽ بالبعد طـ هذه الحزبقات الؿبتدطة وطـ » (:1/11) "غارة األشرصة"يف  $وقال العالمة مؼبؾ بـ هادي 

اطة التبؾقغ، وجؿاطة الجفاد الجاهؾة الحؿؼاء، وطؾقؽ هذه الجؿاطات الؿبتدطة: كجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، وجؿ

أن تحرص طؾك مجالسة أهؾ العؾؿ مـ أهؾ السـة ومشاورهتؿ فقؿا يحدث، وإياك ووساوس الحزبققـ، فنهنا أشبف 

 «.بقساوس الشقطان

 ؟ما رأيؽؿ يف الذي يؼقل: إكؽؿ تغتابقن العؾؿاء ئؾ فقف:(، وقد ُس 425-2/424) "قؿع الؿعاكد"وقال يف 

إن كان أحؿد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ والبخاري وأبق حاتؿ وأبق زرطة والدارقطـل والخطقب والذهبل، » :فلجاب

وَمـ جرى مجرى همٓء يغتابقن العؾؿاء فلكا أغتاهبؿ، وإن كاكقا يبقـقن ما أوجب اهللا طؾقفؿ، فلكا أبقـ لؾـاس ما أوجب 

ا لألزهريقـ، وققلقا لجؿاطة التبؾقغ، وققلقا لجؿاطة الجفاد، وققلقا اهللا طؾلَّ ... ققلقا لإلخقان الؿػؾسقـ، وققلق

فنهنؿ كػار، بؾ ققلقا  -ولست أساوي همٓء بالبعثققـ والشققطققـ والـاصريقـ-لؾشققطققـ والبعثققـ والـاصريقـ 

الؽتاب  وُيـػر طـؽؿ، ويػضحؽؿ حتك ُتحؽؿقا -إن شاء اهللا-لؽؾ مبطؾ: لـ يرتكؽؿ القادطل، فسقتؽؾؿ فقؽؿ 

 «.والسـة

فنذا أصبح الؿسؾؿقن جؿاطات، وكؾ جؿاطة تقالل وتعادي لؾجؿاطة، أصبحت » (:35)ص "قرة العقـ"وقال يف 

لقس مـا َمـ َضَرب الخدود وشؼ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصجؿاطات جاهؾقة، وحزبقات جاهؾقة يتربأ مـفا اإلسالم، والرسقل 

ؿؾ التعصب الؼبؾل، ويشؿؾ التعصب الؿذهبل، ويشؿؾ . دطا بدطقى الجاهؾقة يش«الجققب ودطا بدطقى الجاهؾقة

 «.التعصب لؾجؿاطات

يف كتبف وأشرصتف هل قضقة  $نَّ مـ أهؿ الؼضايا التل تـاولفا الشقخ مؼبؾ بـ هادي أ ويحسـ التـبقف طؾك أمر وهق:

فرحؿف اهللا رحؿة  إحزاب والجؿاطات والتحذير مـفا، والتحذير مـ أهؾ البدع، والتحذير مـ الديؿؼراصقة وغقرها،

م لألمة مـ كشر العؾؿ والسـة والتحذير مـ البدع وأهؾفا. ولؾؿزيد مـ الػائدة حقل هذه إمقر،  واسعة طؾك ما َقدَّ



                                                                                                                                                     

، "فضائح وكصائح"، و"الؿصارطة"، و"تحػة الؿجقب"، و"قؿع الؿعاكد"و، "غارة إشرصة"تراجع كتبف التالقة: 

 ، وغقرها."الؿخرج مـ الػتـة"و

البالد هذه كاكت ما تعرف اسؿ جؿاطات، لؽـ َوَفد طؾقـا كاس مـ الخارج، وُكؾُّ » :$الشقخ طبد اهللا الغديان وقال 

كاس يمسسقن ما كان مقجقًدا يف بؾدهؿ، فعـدكا مثاًل ما يسؿقهنؿ بجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، وطـدكا مثاًل جؿاطة 

م ويؿـع اتباع غقر التبؾقغ، وفقف جؿاطات كثقرة، كؾ واحد يرأس لف جؿاطة ي ريد أن الـاس يتبعقن هذه الجؿاطة، وُيحر 

جؿاطتف، ويعتؼد أن جؿاطتف هل التل طؾك الحؼ وأن الجؿاطات إخرى طؾك ضاللة، فؽؿ فقف حؼ يف الدكقا؟ الحؼ 

يف الـار  َبقَّـ افرتاق إمؿ، وأن هذه إمة ستػرتق طؾك ثالث وسبعقـ فرقة كؾفا ملسو هيلع هللا ىلصواحد كؿا ذكرت لؽؿ: إن الرسقل 

كؾ جؿاطة تضع لفا  «.مـ كان طؾك مثؾ ما أكا طؾقف الققم وأصحابل»إٓ واحدة. قالقا: مـ هل يا رسقل اهللا؟ قال: 

ققن الـاس،  كظاًما، ويؽقن لفا رئقس، وكؾ جؿاطة مـ هذه الجؿاطات يعؿؾقن بقعة، ويريدون القٓء لفؿ، وهؽذا، فقػر 

رتققن فِرًقا، وكؾ فرقة تـشل بقـفا وبقـ الػرقة إخرى طداوة، ففؾ هذا مـ الديـ؟ يعـل: البؾد القاحدة تجد أن أهؾفا يػ

]آل    يبٺ ٺ ٺ ىبيؼقل: جؾَّ وَطاَل ٓ لقس هذا مـ الديـ: ٕن الديـ واحد، والحؼ واحد، وإمة واحدة، اهللا 

 .[220]آل طؿران:  يبٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ىب ما قال: )كـتؿ أقساًما( ٓ، قال:  [220طؿران: 

 الحؼقؼة إن الجؿاطات هذه جاءتـا وطؿؾت حركات يف البؾد: حركات سقئة، ٕهنا تستؼطب وبخاصة الشباب: ويف

ٕهنؿ ما يبغقن الـاس الؽبار همٓء، قضقا مـفؿ مالفؿ فقفؿ شغؾ !لؽـ يجقئقن أبـاء الؿدارس يف الؿتقسط، وأبـاء 

لـظر لؾبـات أيًضا، فقف دطقة أن لجؿاطة اإلخقان الؿدارس يف الثاكقي، وأبـاء الؿدارس يف الجامعات، وهؽذا با

 الؿسؾؿقـ، وفقف دطقة لجؿاطة التبؾقغ حتك يف مدارس البـات.

، ملسو هيلع هللا ىلصما يؽقن مع فالن الؿصري، وٓ مع فالن الفـدي، يؽقن مع الرسقل  ؟!ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿاذا ما يؽقن اإلكسان مع الرسقل 

 «.ؾقف، ويسلل طـ ما أشؽؾ طملسو هيلع هللا ىلصيلخذ مـ كتاب اهللا ومـ سـة رسقلف 

 ."شريط: فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ"

هذه » ، وقد ُسئؾ طـ جؿاطتل التبؾقغ واإلخقان الؿسؾؿقـ:-حػظف اهللا تعالك - وقال العالمة الشقخ طبد الؿحسـ الَعب اد

بؾ الؼرن الرابع طشر ما كاكت مقجقدة، هل ، مقالدها يف الؼرن الرابع طشر، قأوًل هل محدثةالػرق الؿختؾػة الجديدة 

فؿقالده أو أصؾف مـ بعثة  يف طالؿ إمقات وُولدت يف الؼرن الرابع طشر، أما الؿـفج الؼقيؿ والصراط الؿستؼقؿ

، فؿـ اقتدى هبذا الحؼ طؾقف الصالة والسالموأصحابف مـ حقـ بعثتف  ملسو هيلع هللا ىلص، ما كان طؾقف رسقل اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل الؽريؿ 

 هق الذي َسؾِؿ وكجا، وَمـ حاد طـف فنكف مـحرف. والفدى ففذا



                                                                                                                                                     

تؾؽ الػرق أو تؾؽ الجؿاطات مـ الؿعؾقم أن طـدها صقاًبا وطـدها خطل، لؽـ أخطاؤها كبقرة وطظقؿة فُقحَذر مـفا، 

وُيحَرص طؾك اتباع الجؿاطة الذيـ هؿ أهؾ السـة والجؿاطة، والذيـ هؿ طؾك مـفج سؾػ هذه إمة، والذيـ التعقيؾ 

، ولقس التعقيؾ طؾك أمقر جاءت طـ فالن طؾقف الصالة والسالمدهؿ إكؿا هق طؾك ما جاء طـ اهللا وطـ رسقلف طـ

وفالن، وطؾك صرق ومـاهج ُأحدثت يف الؼرن الرابع طشر الفجري. فنن تؾؽ الجؿاطات أو الجؿاطتقـ الؾتقـ أشقر 

ـفج وطؾك هذه الطريؼة الؿعروفة، التل هل آلتزام بؿا إلقفؿا إكؿا ُوجدتا وُولدتا يف الؼرن الرابع طشر، طؾك هذا الؿ

كاكقا طؾقف مؿا أحدثف َمـ أحدث تؾؽ الؿـاهج وأوجد تؾؽ الؿـاهج، فآطتؿاد لقس طؾك أدلة الؽتاب والسـة، وإكؿا 

 هق طؾك آراء وأفؽار ومـاهج جديدة ُمحدثة يبـقن طؾقفا َسْقَرهؿ ومـفجفؿ.

الرباء طـدهؿ، إكؿا يؽقن لؿـ دخؾ معفؿ ومـ كان معفؿ. فؿثاًل: جؿاطة اإلخقان ومـ أوضح ما يف ذلؽ أن القٓء و

ومـ لؿ يؽـ معفؿ فنهنؿ يؽقكقن طؾك خالف معف، أما إذا كان معفؿ ولق كان مـ  ،مـ دخؾ معفؿ ففق صاحبفؿ يقالقكف

عقن َمـ هبَّ فنكف يؽقن أخاهؿ ويؽقن صاحبفؿ، ولفذا مـ مـاهجفؿ أهن أخبث الـاس ولق كان مـ الرافضة ؿ ُيجؿ 

، حتك الرافضل الذي هق ُيبغض الصحابة ويؽره الصحابة، وٓ يلخذ بالحؼ الذي جاء طـ الصحابة، إذا دخؾ  ودبَّ

 «.معفؿ يف جؿاطتفؿ ففق صاحبفؿ، وُيعترب واحًدا مـفؿ لف ما لفؿ وطؾقف ما طؾقفؿ

 ."بالد الحرمقـفتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك "شريط:  راجع

اإلخقان وجؿاطة التبؾقغ لقسقا مـ أهؾ الؿـاهج الصحقحة، فنن جؿقع » :-حػظف اهللا- وقال العالمة صالح الؾحقدان

الجؿاطات والتسؿقات لقس لفا أصؾ يف سؾػ هذه إمة. وأول جؿاطة ُوجدت وحؿؾت آسؿ جؿاطة الشقعة تسؿقا 

 «.سفؿ إٓ بلهنؿ الؿممـقنبالشقعة. وأما الخقارج فؿا كاكقا يسؿقن أكػ

 ."فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ" :شريط راجع

وهق -/صبعة دار الؿـفاج( 124)ص "هج الدطقيةاالػتاوى الجؾقة طـ الؿـ"يف  $وقال العالمة أحؿد الـجؿل 

أن يؽتب تعريػ بإحزاب أتقة: اإلخقان » :-فؿـ العالج يتؽؾؿ طـ العالج لػتـة الغؾق والتؽػقر لؾؿسؾؿقـ،

ٕهنا تساهؾت بالتقحقد، ولؿ تعطف  :الؿسؾؿقن، والسرورية، والؼطبقة، والتحرير، والتبؾقغ، وأن هذه إحزاب مذمقمة

وٕهنا هتاوكت بالشرك ولؿ ُتبق ـ جرمف وفظاطتف، وٕهنا ُتربل طؾك التؽػقر، ومذهب الخقارج، وٕهنا تتعبد  حؼف،

 «.دعبالب

أما جؿاطة اإلخقان »، قال: -حػظف اهللا -فتقى العالمة صالح آل الشقخ  -وأختؿ بفا-ومـ الػتاوى الؿػصؾة يف ذلؽ 

وطدم  الؿسؾؿقـ فنن مـ أبرز مظاهر الدطقة طـدهؿ: التؽتؿ والخػاء والتؾقن والتؼرب إلك َمـ يظـقن أكف سقـػعفؿ،

أكقاطفا، وحؼقؼة إمر يخػك، مِـفؿ مـ خالط بعض العؾؿاء والؿشايخ  إضفار حؼقؼة أمرهؿ، يعـل أهنؿ باصـقة بـقع مـ

 زماًكا صقياًل وهق ٓ يعرف حؼقؼة أمرهؿ، ُيظفر كالًما وُيبطـ غقره، ٓ يؼقل كؾَّ ما طـده.



                                                                                                                                                     

ومـ مظاهر الجؿاطة وأصقلفا: أكفؿ ُيغؾؼقن طؼقل أتباطفؿ طـ سؿاع الؼقل الذي يخالػ مـفجفؿ، ولفؿ يف هذا 

ًٓ آخر، ومـفا: أهنؿ  صرق شتك متـقطة: اإلغالق مـفا: إشغال وقت الشباب جؿقعف مـ ُصبحف إلك لقؾف حتك ٓ يسؿع قق

رون مؿـ يـؼدهؿ، فنذا رأوا واحًدا مـ الـاس يعرف مـفجفؿ وصريؼتفؿ، وبدأ يف كؼدهؿ ويف تحذير الشباب مـ  ُيحذ 

رون مـف بطرق شتك تارة باهتامف، وتارة بالؽذب طؾقف، وتارة بؼذفف يف أمقر  آكخراط يف الحزبقة البغقضة، أخذوا ُيحذ 

ؿقن ذلؽ حتك وَيعؾؿقن أن ذلؽ كذب، ،هق مـفا براء يصدوا  وتارة يؼػقن مـف طؾك غؾط فُقشـعقن بف طؾقف، ويضخ 

ن طؾك الـاس طـ اتباع الحؼ والُفدى، وهؿ يف ذلؽ شبقفقن بالؿشركقـ، يعـل يف خصؾة مـ ِخصالفؿ حقث كاكقا يـادو

 يف الؿجامع بلن هذا صابئ، وأن هذا فقف كذا وفقف كذا حتك يصدوا الـاس طـ اتباطف. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا 

ـة ول يحبقن أهؾفا، وإن كاكقا يف الجؿؾة ٓ ُيظفرون ذلؽ،  أيًضا مؿا يؿقز اإلخقان طـ غقرهؿ: أكفؿ ل يحترمقن السُّ

وقد جربـا ذلؽ يف بعض مـ كان مـتؿًقا لفؿ أو يخالط هؾفا، لؽـفؿ يف حؼقؼة إمر ما يحبقن السـة، وٓ َيدُطقن ٕ

ا بدأ يؼرأ كتب السـة مثؾ صحقح البخاري، أو الحضقر طـد بعض الؿشايخ لؼراءة بعض الؽتب،  بعضفؿ، فتجد أكف َلؿَّ

روه وقالقا: هذا ٓ يـػعؽ، وبَؿ يـػعؽ صحقح البخاري؟ ماذا تـػعؽ هذه إحاديث؟ اكظر إلك العؾؿاء  همٓء ما حذَّ

ون فقؿا بقـفؿ تدريس السـة، وٓ محبة أهؾفا،  حالفؿ؟ هؾ كػعقا الؿسؾؿقـ؟ الؿسؾؿقن يف كذا وكذا. يعـل أهنؿ ٓ ُيؼر 

 فضاًل طـ أصؾ إصقل أٓ وهق آطتؼاد بعامة.

ؾ، وتارة وذلؽ بلهنؿ يتخذون مـ رؤوسفؿ أدوات يجعؾقهنا تص مـ مظاهرهؿ أيًضا: أكفؿ يرومقن القصقل إلك السؾطة

تؽقن تؾؽ الرؤوس ثؼافقة، وتارة تؽقن تؾؽ الرؤوس تـظقؿقة، يعـل أهنؿ يبذلقن أكػسفؿ وُيعقـقن بعضفؿ حتك يصؾ 

ًٓ طـ ذلؽ، يعـل إلك سؾطة جزئقة، حتك َيـُػُذون مـ خاللفا إلك  بطريؼة أو بلخرى إلك السؾطة، وقد يؽقن مغػق

بقن مِـفؿ َمـ يف الجؿاطة، وُيبِعدون مـ لؿ يؽـ يف الجؿاطة، فقؼال: التلثقر، وهذا يتبع أن يؽقن هـاك تحزب، يعـل  ُيؼر 

ـ مـ أن يؽقن يف هذا. لؿاذا؟ واهللا هذا طؾقف  ـ مـ التدريس، ٓ ُيؿؽَّ ـ مـ هذا، ٓ ُيؿؽَّ فالن يـبغل إبعاده، ٓ ُيؿؽَّ

 لؽ.مالحظات! ما هل هذه الؿالحظات؟ قال: لقس مـ الشباب! لقس مـ اإلخقان. وكحق ذ

 ملسو هيلع هللا ىلصيعـل: صار طـدهؿ حب وبغض يف الحزب أو يف الجؿاطة، وهذا كؿا جاء يف حديث الحارث إشعري أن الـبل 

وإن »]يعـل: مـ جؿاطات جفـؿ[ قال: وإن صؾك وصام؟ قال:  «.مـ دطا بدطقى الجاهؾقة فنكف مـ ُجَثاء جفـؿ»قال: 

وهق حديث صحقح. كذلؽ ما  «.ـ والؿممـقـ طباد اهللالؿسؾؿق صؾك وصام. فادطقا بدطقة اهللا التل سؿاكؿ بفا ربؽؿ

قال لؿـ اكتخك بالؿفاجريـ ]يعـل: افتخر وَتَعظَّؿ[، ولمخر الذي طؾقف الصالة والسالم أكف  جاء يف الحديث الؿعروف

ؽـ ل ،. مع أهنؿا اسؿان شرطقان، الؿفاجري وإكصاري«أبدطقى الجاهؾقة وأكا بقـ أضفركؿ؟!»اكتخك بإكصار قال: 

ا كان هـاك مقآة ومعاداة طؾقفؿا وكصرة يف هذيـ آسؿقـ، وخرجت الـصرة طـ اسؿ اإلسالم بعامة صارت  َلؿَّ

 دطقى الجاهؾقة.



فِقٌَّة: لُِخُروِج َفِعـَْدَك َمْسَلَلُة اْلُخُروِج َمْسَلَلٌة ِخاَل  اْلَؿْسَلَلَة ِخاَلفِقٌَّة؟! َأْكَت َأنَّ  َفَؽْقَػ ُتْثبُِت 

ـِ  َْحَزاِب ڤاْلُحَسْق ْٕ َنَّ َبْعَض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأْفَتْقا  ، َوَمْسَلَلُة ا
ِ
ُخقِل فِقَفا َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة: ٕ فِل بِالدُّ

                                                                                                                                                     

فػقفؿ مـ خالل الجاهؾقة شلء كثقر: ولفذا يـبغل لؾشباب أن ُيـبفقا طؾك هذا إمر بالطريؼة الحسـك الؿثؾك حتك 

يبہ ہ بؼقلف: جؾَّ وَطاَل ة والجؿاطة، وإلك مـفج السؾػ الصالح، كؿا أمر اهللا يؽقن هـاك اهتداء إلك صريؼ أهؾ السـ

 ...[ 215]الـحؾ:      ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ىب

هذا أمر ضاهر بق ـ  أيًضا مـ مظاهرهؿ بؾ مؿا يؿقزهؿ طـ غقرهؿ: أن الغاية طـدهؿ مـ الدطقة هق القصقل إلك الدولة،

ك الـاس مـ طذاِب اهللا يف مـفج اإلخقان بؾ يف دطقهتؿ، ال ، وأن غاية مـ دطقهتؿ هق القصقل إلك الدولة، أما أن ُيـجَّ

ُتبعث لفؿ الرحؿة هبدايتفؿ إلك ما يـجقفؿ مـ طذاب الؼرب وطذاب الـار وما ُيدخؾفؿ الجـة، فؾقس يف ذلؽ طـدهؿ كبقر 

لفذا يؼقلقن: )الؽالم يف الحؽام يجؿع أمر وٓ كبقر شلن وٓ يفتؿقن بذلؽ: ٕن الغاية طـدهؿ هل إقامة الدولة، و

ق الـاس، فابذلقا ما بف تجتؿع طؾقؽؿ الؼؾقب( وهذا ٓ شؽ أكف خطل  الـاس، والؽالم يف أخطاء الـاس ومعاصقفؿ ُيػر 

ـَ أن مسائؾ الؼرب ثالث: ُيسلل العبد طـ ربف، وطـ ديـف، وطـ كبقف  ملسو هيلع هللا ىلصتلصقؾل وكقة فاسدة فنن الـبل   .ملسو هيلع هللا ىلصبقَّ

لئؽ زمـًا صقياًل طشر سـقـ أو طشريـ سـة أو أكثر أو أقؾ، وهق لؿ يعؾؿ ما يـجقف إذا ُأدخؾ يف الؼرب ففؾ فَؿـ َصِحب أو

ُكِصح لف؟ وهؾ ُحبَّ لف الخقر؟ إكؿا ُجعؾ أولئؽ لقستػاد مـفؿ لؾغاية، ولق أحبقا الؿسؾؿقـ حؼ الؿحبة لبذلقا الـصقحة 

 «. ق أول مسمول طـففقؿا ُيـجقفؿ مـ طذاب اهللا، طؾَّؿقهؿ التقحقد وه

 ."فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ"راجع شريط: 

 بؽر أبق زيد لؾعالمة "حؽؿ آكتؿاء إلك الػرق وإحزاب والجؿاطات اإلسالمقة"الؽتاب الؿاتع  ولقراجع أيًضا:

$. 

 .-حػظف اهللا- ة ربقع بـ هادي الؿدخؾلؾعالمل "جؿاطة واحدة ٓ جؿاطات وصراط واحد ٓ طشرات" وكتاب

 .$ لؾعالمة طبدالسالم برجس "إمر بؾزوم جؿاطة الؿسؾؿقـ وإمامفؿ" وكتاب



َٓ َكاَلَمُفْؿ َأْصاًل، َوَما َمْبـَك َهَذا ا ِء، َو َٓ ٍة، َوَلْؿ َتْذُكْر َدلِقاًل لَِفُم ْلَؽاَلِم، َوَهْؾ ُهَق فِْعاًل َحاَلٍة َخاصَّ

ُؼ فِل اْلَقاقِعِ  ؟ إَِلك َغْقِر َذلَِؽ، َيَتَحؼَّ َٓ فُ  َأْم   .(2)َما َذَكْرَت َهَذا ُكؾَّ

                                                 

ُخقِل بِِحْزٍب إِْساَلمِلٍّ لُِقَطب َؼ إِْن » (:212-210ص) -حػظف اهللا-ـا سبؼ أن قال شقخ( 2) ُكـَْت َتْؼِصُد َمْسَلَلَة الدُّ

ِريَعَة: َفَفِذِه فِقفَ  َْحَزاِب، َوَسَقْلتِ الشَّ ْٕ ـِ ا ل اْلَؽاَلُم ا َفَتاَوى لَِبْعِض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوِهَل َمْسَلَلٌة َصاِرَئٌة، َوِهَل َغْقُر َمْسَلَلِة َتْؽِقي

 «.َوَتْقِجقُف َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِقَفا -هللاُإِْن َشاَء ا-َطـَْفا 

 (، لؽـ فقؿا294ص) لثالث: مسللة آكتخابات والربلؿاكاتيف الرد ا لذلؽ -حػظف اهللا-قؾت: وقد تعرض الشقخ 

 يتعؾؼ بالرتشقح وآكتخابات.

وها هل بعض فتاوى أهؾ العؾؿ يف ذلؽ، ويـطبؼ طؾقفا ما ذكره شقخـا هـا، وما سقذكره هـاك أيًضا مـ: أن ذلؽ يف 

ؿ شرع اهللا،أن طقة، و كؼع يف مخالػات شرن لحالت خاصة، وبشروط ولقس طؾك اإلصالق، ومـ الشروط: أ وأن  ُكحؽِّ

ُكْؼسؿ طؾك الدساتقر القضعقة، وغقر ذلؽ، وهذا كؾف ل يتحؼؼ  ن ل يف مـاصب تتـاىف مع الشريعة اإلسالمقة، وأكدخؾ  ل

 .يف القاقع

 كؿا تعؾؿقن طـدكا يف الجزائر ما :(14676( الػتقى رقؿ )1/372) -الؿجؿقطة الثاكقة- "فتاوى الؾجـة الدائؿة"يف 

يسؿك بـ )آكتخابات التشريعقة(، هـاك أحزاب تدطق إلك الحؽؿ اإلسالمل، وهـاك أخرى ٓ تريد الحؽؿ اإلسالمل، 

 فؿا حؽؿ الـاخب طؾك غقر الحؽؿ اإلسالمل مع أكف يصؾل؟

الحؽؿ يجب طؾك الؿسؾؿقـ يف البالد التل ٓ ُتحؽؿ الشريعة اإلسالمقة أن يبذلقا جفدهؿ وما يستطقعقكف يف » الجقاب:

مساطدة الحزب الذي يعرف مـف أكف َسَقْحُؽُؿ بالشريعة بالشريعة اإلسالمقة، وأن يؼقمقا بالتؽاتػ يًدا واحدة يف 

 ...«.وأما مساطدة مـ يـادي بعدم تطبقؼ الشريعة اإلسالمقة ففذا ٓ يجقز  اإلسالمقة،

د، ولقست يف إحزاب التل تؼرتب مـ يف مساطدة الحزب القاح $ فػتقى الؾجـة الدائؿة برئاسة الشقخ ابـ باز

كالم طشرة أحزاب، وهل يف ازدياد، أحزاب متػرقة متـاحرة كؿا هق مشاهد أن، وأي شريعة تؾؽ التل سقطبؼقهنا؟! 

ُؿ الشريعة اإلسالمقة. ف الؾجـة واضح: ُؿ الشريعة فق مساطدة الحزب الذي يعرف مـف أكف َسُقَحؽ  حزب واحد، وَسُقَحؽ 

! ولقس شريعة الجؿاطة والحزب بؿا فقفا مـ بدع وخرافات! ثؿ ها هل تؾؽ إحزاب قد وصؾت لؾحؽؿ، اإلسالمقة

 الشريعة؟! تففؾ صبؼ

 ،هؾ يجقز إقامة أحزاب إسالمقة يف دولة طؾؿاكقة (:5651( الػتقى رقؿ )23/417) "فتاوى الؾجـة الدائؿة"ويف 

 ذلؽ، وطؿؾفا الدطقي سري؟وتؽقن إحزاب رسؿقة ضؿـ الؼاكقن ولؽـ غايتفا غقر 



                                                                                                                                                     

أن يتجؿعقا ويرتابطقا ويتعاوكقا فقؿا بقـفؿ، سقاء كان ذلؽ  ُيشرع لؾؿسؾؿقـ الُؿبتَؾقـ باإلقامة يف دولة كافرة: »الجقاب

 «.باسؿ أحزاب إسالمقة أو جؿعقات إسالمقة: لؿا يف ذلؽ مـ التعاون طؾك الرب والتؼقى

تَؾقـ باإلقامة يف دولة كافرة، وكحـ يف دولة مسؾؿة والحؿد هللا رب العالؿقـ الجقاب واضح أيًضا، ُيشرع لؾؿسؾؿقـ الُؿب

إٓ طؾك ققل بعض الخقارج مؿـ ُيؽػرون الؿجتؿعات اإلسالمقة، والشرط الثاين: أن يتجؿعقا ويرتابطقا ويتعاوكقا 

 فقؿا بقـفؿ. ففؾ هذا هق القاقع؟! أم أكف التػرق والتشرذم والتـاحر؟

بعض الـاس مسؾؿقن ولؽـفؿ يـخرصقن يف إحزاب  (:6291( الػتقى رقؿ )12/384) "ة الدائؿةفتاوى الؾجـ"ويف 

السقاسقة، ومـ بقـ إحزاب إما تابعة لروسقا أو تابعة ٕمريؽا، وهذه إحزاب متػرطة وكثقرة: أمثال: حزب التؼدم 

ستؼاللقة، حزب الديؿؼراصقة ... إلك وآشرتاكقة، حزب آستؼالل، حزب إحرار، حزب إمة، حزب الشبقبة آ

غقرها مـ إحزاب التل تتؼارب فقؿا بقـفا، ما هق مققػ اإلسالم مـ هذه إحزاب، وَمـ الؿسؾؿ الذي يـخرط يف هذه 

 إحزاب، هؾ إسالمف صحقح؟

صاحة لسان، مـ كان لديف بصقرة يف اإلسالم، وققة إيؿان، وحصاكة إسالمقة، وُبعد كظر يف العقاقب، وف» الجقاب:

ويؼقى مع ذلؽ طؾك أن يمثر يف مجرى الحزب فققجفف تقجقًفا إسالمقًّا، فؾف أن يخالط هذه إحزاب، أو يخالط 

أرجاهؿ لَؼبقل الحؼ: طسك أن يـػع اهللا بف، ويفدي طؾك يديف مـ يشاء فقرتك تقار السقاسات الؿـحرفة إلك سقاسة 

 السبقؾ والصراط الؿستؼقؿ، لؽـ ٓ يؾتزم مبادئفؿ الؿـحرفة. شرطقة طادلة يـتظؿ هبا شؿؾ إمة، فتسؾؽ قصد

ومـ لقس طـده ذلؽ اإليؿان، وٓ تؾؽ الحصاكة، وُيخشك طؾقف أن يتلثر وٓ يمثر، فؾقعتزل تؾؽ إحزاب: اتؼاء لؾػتـة، 

 «.ومحافظة طؾك ديـف أن يصقبف مـف ما أصاهبؿ، وُيبتؾك بؿا ابُتؾقا بف مـ آكحراف والػساد

ن اهللا! تلمؾ الضقابط التل ذكرهتا الؾجـة ففؾ هل متحؼؼة يف القاقع الذي كعقشف؟! أغؾب الخائضقـ يف هذه سبحا

إحزاب طؾك جفؾ كبقر بديـ رب العالؿقـ: طؼقدة وطبادة وسؾقًكا كؿا هق مشاهد معؾقم! وها هؿ قد التزمقا مبادئ 

 اكقن.تؾؽ إحزاب وأقسؿقا طؾك احرتامفا، واحرتام الدستقر والؼ

 وها هؿ ابتؾقا بآكحراف والػساد يف العؼائد وغقرها، وقد مقعقا وتـازلقا طـ الؽثقر مـ الثقابت والؿسؾؿات.

يف حرمة التحزب والتػرق، وأكف ٓ  -قد سبؼ بعضفا -لفا فتاوى  $ الؾجـة الدائؿة برئاسة الشقخ ابـ باز إنَّ  وأخقًرا:

، ففؾ $ وأحزاًبا، وكذلؽ هـاك فتاوى كثقرة مػردة لؾشقخ ابـ بازيجقز أن يتػرق الؿسؾؿقن يف ديـفؿ شقًعا 

، وهل يف ملسو هيلع هللا ىلصتعارضت الػتاوى؟! فنن تعارضت فبليفا كلخذ ؟! ٓشؽ ما وافؼ الدلقؾ مـ كتاب اهللا وسـة رسقلف 

 يف القاقع كؿا سبؼ بقاكف. تتقفريف حآت خاصة وبؼققد، ٓ  الحؼقؼة لؿ تتعارض، لؽـفؿ أفتقا بجقاز ذلؽ

وأهنا مـ الخروج، فؾؿاذا ُضِرب هبذه  ،إن الؾجـة وغقرها مؿـ تستدلقن بلققالفؿ يف ذلؽ قالقا بتحريؿ الؿظاهرات ثؿَّ 

الػتاوى ُطْرض الحائط، ثؿ أن تلخذون مـفؿ ما وافؼ هقاكؿ، ولقتؽؿ أخذتؿقه بضقابطف وشروصف التل ذكروها؟! 



ـَ التَّْؾبِقسِ 
َنَّ الـَّاَس إَِذا َسِؿُعقا َذلَِؽ َضـُّقا َأنَّ اْلَؿْسَلَلَة ِخاَلفِقَّةٌ َوَهَذا مِ

ِ
ٕ :. 

ـَ اْلَؿَسائِِؾ، َوبِالتَّالِل ُؽؾُّ َواِحٍد َلُف فَ إَِذْن 
ـْ َتْبَؼك َلـَا فَ َقْقٌل َخاَلَػ فِقِف، َسُتقِرُدُه فِل َأي  َمْسَلَلٍة مِ َؾ

 ُأُصقٌل َأْصاًل.

َػاِت، َكِجُد اْلَبْعَض  َؾْق ِجْئـَا لأِْلَْسَؿاءِ فَ  َػاِت،َمثَ  َوالص  َل َبْعَض الص  َأْصَبَحِت اْلَؿْسَلَلُة  اًل َأوَّ

يُؿْؼَراصِقَِّة َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة، َوَمْسَلَلُة ِخاَلفِقَّ  َْحَزاِب ًة! َفَؿْسَلَلُة اْلُخُروِج َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة، َوَمْسَلَلُة الد  ْٕ ا

َحابِة َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقَّ  ٌة، إَِذْن َما الَِّذي َيْبَؼك َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة، َوَمْسَلَلُة اْلَؼَدِر َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة، َوَمْسَلَلُة الصَّ

 َلـَا؟

َْرِض. ْٕ َٓ َيْبَؼك ُمْبَتِدٌع َطَؾك َوْجِف ا  إَِذْن ُكؾُّف ِخاَلٌف، َوُكؾٌّ ُيْعَذُر، َو

ا صَ  ْقِخ َوِحقٍد لَِفذِ إَِذْن َطِجقٌب ِجدًّ َْحَزاُب  :-ةٍ بُِقْسرٍ َوُسُفقلَ -ِه اْلَؿْسَلَلِة، ِحقـََؿا َقاَل ْرُح الش  ْٕ ا

َة فِل َذلَِؽ! َوَمَدَحَفا،هللاُ َفا اَذمَّ  َٓ ُحجَّ  إَِذْن 

َٓ َواهللاُ َفَفْؾ َمَدَح ا َْحَزاَب؟!  ْٕ َْحَزاَب، إِكََّؿا َمَدَح ِحْزًبا َواِحًدا، َوُهَق  ۵هللاُ ، َما َمَدَح اهللاِا ْٕ ا

 اْلُؿْػؾُِحقَن.هللاِ ِحْزُب ا

َْحَزاِب َطَؾك َمْسَلَلِة  ْٕ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ َوِحقـََؿا َيِؼقُس َمْسَلَلَة ا
َْطَضاِء، َيِؼقُس َأْصاًل َطظِقًؿا مِ ْٕ َكْؼِؾ ا

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َطَؾك َمْسَلَلٍة َفْرِطقٍَّة اْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِقَفا لَِؽْقكَِفا َحاِدَثًة فِل ُصقَرتَِفا، وَ   َشْلنُ السُّ

 ِذِه اْلَؿْسَلَلُة ُتَؼاُس بَِفِذِه اْلَؿْسَلَلِة؟!إَِلك ُأُصقلِِف، َفَفْؾ هَ  دَّ اْلُؿْخَتَؾِػ فِقِف َأْن ُيرَ 

                                                                                                                                                     

، أم تحزبق ًٓ ا ثؿ التؿس البعض لفؿ مخرًجا بؿثؾ هذه الػتاوى؟! وهؾ يصح وهؾ الؿتحزبقن بحثقا مسللة التحزب أو

 أن كعتؼد ثؿ كستدل، أم الصحقح أن كستدل ثؿ كعتؼد؟ واهللا الؿستعان.



قُخ َوِحقٌد  ا-َفَجَعَؾ الشَّ َؾ ِخاَلفِقًَّة، َوُهَق الَِّذي َكاَن َقْد  -بَِسْطِحقٍَّة َشِديَدٍة ِجدًّ
َهِذِه اْلَؿَسائَِؾ َمَسائِ

َؾ ُمـَاَقَشًة ِطْؾِؿقًَّة َهاِدَفةً  بُِؿـَاَقَشةِ َوَطَد 
 َرِصقـًَة. َهِذِه اْلَؿَسائِ

ـَ اْلُؿـَاَقَشُة اْلِعْؾِؿقَُّة؟! ِحقـََؿا َيُؼقُل فَ  َْهِؾ اْلِعْؾؿِ  :َلْي
ِ
اْلَؼْقُل  :َمْسَلَلُة اْلُخُروِج فِقَفا َثاَلَثُة َأْقَقاٍل ٕ

َْحَزاِب، كَ وَ بِاْلَجَقاِز ُمْطَؾًؼا، َواْلَؼْقُل بَِعَدمِِف ُمْطَؾًؼا، َواْلَؼْقُل بِاْلَؿْصَؾَحِة َواْلَؿْػَسدِة،  ْٕ َذلَِؽ َمْسَلَلُة ا

ْكتَِخاَباِت وَ 
ِ
 فَ ... َكَذلَِؽ َمْسَلَلُة آ

َ
َٓ َوِهل َأكَُّف َصاَلَؿا ُوِجَد َهَذا  :ُفَق ُيِريُد َأْن َيِصَؾ إَِلك َمْسَلَلٍة َواِحَدٍة، َأ

ُع اْلُؿَخالُِػ   .اْلِخاَلُف، َفاَل ُيَبدَّ

تِل َسـَُردُّ  -هللاُإِْن َشاَء ا- َٓ َيا َشْقُخ َوِحقُد، َهَذا َسَقْلتِقَؽ  ُُصقِل الَّ ْٕ ـَ ا
َطَؾْقَؽ،  فِقَفافِل َأْصٍؾ مِ

َ َمْسَلَلُة اْلَؽاَلِم َحْقَل َحد  الْ 
ـَِّة،َوِهل ـَ َرُجٍؾ َطَؾك ُأُصقٍل َسَؾِػقٍَّة ُسـْقٍَّة فَ  بِْدَطِة، َوَحد  السُّ ُق َبْق ـُ ُكَػر  ـَْح

َك لَِطَؾِب اْلُفَدى َوأَ  َلُف َتَحرَّ ـْ َضُعَػ ِطـَْدُه، َأْو َتَلوَّ
لِقُؾ َوَلؽِ لِقُؾ، َأْو َبَؾَغُف الدَّ َ َطَؾْقِف الدَّ

َراَدُه، َفَخِػل

ـَُّة، ُثؿَّ َأَصرَّ َطَؾك َما ُهَق َطَؾقْ  ـَ آَخَر َبَؾَغْتُف السُّ ُع، َوَبْق َٓ ُيَبدَّ ا، َفَفَذا   .فِ َتْلِوياًل َساِئًغا َقِقيًّ

اْلُخُروِج َطَؾك ُحْرَمِة ِطـَْدَما ُكَبؾ ُغ َواِحًدا إِْجَؿاَطاِت َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل  :ُسَماًل اآْلَن  ا َأْسَلُلَؽ َأكَ وَ 

ؿَّ 
َئِ ْٕ ْبَر َطَؾك َجْقِر ا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة الصَّ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ـُ َلُف َأنَّ مِ َكَؿا َذَكَر -ِة اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، َوُكَبق 

ْساَلمِ َشْقُخ  ـْ ُأُصقِل اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاِكِؿ، ُثؿَّ َمَع َذلَِؽ َأَصرَّ َطَؾك  ،-اإْلِ
َوَأنَّ مِ

 َما ُهَق َطَؾْقِف، َما ُحْؽُؿُف َيا َشْقُخ َوِحقُد؟

ْساَلمِ  َأْيًضاوَ  َْحزَ  َما ُحْؽُؿ َمـ َبقَّـَّا َلُف َتْحِذيَر اإْلِ ْٕ ـَ ا
َْصٍؾ  ةٌ ُمَخالِػَ َفا ، َوَأكَّ ُف َلَفااِب، َوَتْحِريؿَ مِ

ِ
ٕ

ْجتَِؿاِع، َفَلَصرَّ َطَؾك َما ُهَق َطَؾْقفِ 
ِ
ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوُهَق َأْصُؾ آ ا ِطـَْد َأْهِؾ السُّ  ؟َطظِقٍؿ ِجدًّ



ِد اْلِخاَلِف فِل َمْسلَ َطَؾْقفِ َهَذا الَِّذي َكَتَؽؾَُّؿ  ـْ ، َفَؾْقَس بُِؿَجرَّ ـْ َم
َلٍة َيُؽقُن اْلُؿَخالُِػ ُمْبَتِدًطا، َوَلؽِ

ِحقَحَة اْلُؿْسَتِػقَضَة  ـََّة الصَّ َّٓ َلْق ُقْؾـَا -َوَقْد ُبق ـَْت َلفُ -َردَّ السُّ ، َوإِ ْكَساَن ُيْعَذُر  :َفَفَذا ُمْبَتِدٌع َضالٌّ إِنَّ اإْلِ

 لَ بُِقُجقِد َأي  ُشْبَفٍة َأْو َتْلِويٍؾ، 
َ
 .(2)ِطـَْدَكا ُمْبَتِدعٌ  َؿا َبِؼل

                                                 

قد تؼدم أن الجتؿاع وَكْبذ التػرق مـ أصقل أهؾ السـة والجؿاطة: ولذلؽ فؿـ خالػ يف هذا األصؾ ودطا إلك ( 1)

وُبقِّـت لف السـة، فلصر طؾك ما هق طؾقف، ففق مبتدع ضال، خارج طـ الػرقة  الحزبقة أو تحزب، وأققؿت طؾقف الحجة

ر مـف ومـ أفؽاره.  الـاجقة، وُيحذ 

 ؟طـ التحزب وهؾ ُيخرج مـ السـة )يعـل إلك البدطة(، وُيخرج مـ الػرقة الـاجقة $ُسئؾ الشقخ األلباين وقد 

ل، وما اكتػع مـ طؾؿ هملء األئؿة، وإن تشدق بلكف كان والعجقب أن السائؾ هـا هق أبق الحسـ الؿلربل الذي غق   ر وبد 

 مـ تالمقذهؿ يقًما ما، فالعبرة بالثبات طؾك السـة، أسلل اهللا أن يقفؼـا لتعؾؿفا، والعؿؾ بفا حتك الؿؿات، آمقـ.

)الشريط  "رسؾسؾة الفدى والـق"يف مسللة التحزب والجؿاطات يراجع لفا  $ فبعدما دار حقار بقـف وبقـ الشقخ 

 (.27، الدققؼة 848

أن مـ دطا إلك تؽتؾ وإلك حزبقة، : هق إمر الؿفؿ أن الذي وضحتؿقه وحسؿتؿ الخالف فقف قال أبق الحسـ:

وأصبح مـ الذيـ يػرحقن بتحزهبؿ، ويقالل ويعادي طؾك إثر هذا الذي اتخذه لـػسف، ففذا يؽقن خارًجا مـ دطقة أهؾ 

 .ر أدق مـ الػرقة الـاجقةالسـة والجؿاطة، بؾ وبتعبق

 أحسـت. قال الشقخ:

الرحؿـ طبد الخالؼ  (: هؾ طبد176-175)ص "تحػة الؿجقب"كؿا يف  $وُسئؾ الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل 

 مبتدع؟

يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ كعؿ مبتدع، مادام يدطق إلك الحزبقة، ورب العزة يؼقل يف كتابف الؽريؿ: » :فلجاب

ان مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: إن الؿتعصب لؾؿذاهب إربعة أو لقاحد مـفا يعد . وإذا ك[203]آل طؿران:  ڃ ىب

فالتعصب لفذه الحزبقات الساقطة يعترب بدطة،  ،-"إرشاد الـؼاد إلك تقسقر آجتفاد"الصـعاين يف  كؿا ذكره-مبتدًطا 

طؾك أهؾ السـة أّكفؿ ٓ يؼقلقن وكذلؽ محاربتف إلخقاكف أهؾ السـة وتـؼصف لفؿ، واطرتافف بالديؿؼراصقة، والذي يـؽر 

بالعؿؾ الجؿاطل ففق صاحب هقس، وإٓ فؿـ الذي يـؽر العؿؾ الجؿاطل ورب العزة يؼقل يف كتابف الؽريؿ: 

ـُ الؿُ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص. والـبل [1]الؿائدة:     يبەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ىب ـِ لؾؿُ  مم  دُّ ُش يَ  ـقانِ كالبُ  مم

 ...«. «ف بعًضابعُض 



                                                                                                                                                     

هذا وإين أكصح العؾؿاء والدطاة إلك اهللا » (:4)ص "مؼتؾ الشقخ جؿقؾ الرحؿـ األفغاين"ف يف مؼدمة كتاب $وقال 

وا ويجتفدوا يف التحذير مـ الحزبقة الؿشمومة التل فرقت شؿؾ الؿسؾؿقـ، ويؽقن التحذير طؾك  مـ أهؾ السـة أن َيِجدُّ

 «.كان ديؿةملسو هيلع هللا ىلص آستؿرار: ٕن طؿؾ الـبل 

َب الشقخ أحؿد الـجؿل أن الحزبقة لقست مـ مـفج إكبقاء، بؾ هل » (:32)ص "الؿقرد العذب الزلل"يف  وقد بق 

 «.بدطة

َب )ص  «.فصؾ يف إدلة طؾك مـع آختالف وذمف» (:37وبق 

ومؿا سبؼ كعؾؿ أن الحزبقة بدطة: ٕن اهللا ساقفا مساق الذم يف مقاضع كثقرة مـ كتابف، وهنك طـفا » (:39ثؿ قال )ص

ر مـفا يف أحاديث كثقرة، مـفا ما ُكتِب هـا ومـفا ما لؿ ُيؽتب، وما تقارد طؾقف كتاب ربـا وسـة كبقـا ، وحملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا  ذَّ

 «.مـ ذم التػرق والحزبقة هق ما جرى طؾقف سؾػـا الصالح مـ الصحابة والتابعقـ وَمـ بعدهؿ مـ أئؿة الديـ

، أو الجؿاطات القافدة إلك بالدكا، يعترب مـ التعرض هؾ بقان بعض الؽتب الحزبقة :-حػظف اهللا-وُسئؾ الشقخ الػقزان 

 لؾدطاة؟

هذا لقس مـ التعرض لؾدطاة، ٕن هذه الؽتب لقست كتب دطقة، وأصحاب هذه الؽتب وإفؽار لقسقا مـ » فلجاب:

 لقس مـ باب -أو همٓء الدطاة-الدطاة إلك اهللا طؾك بصقرة، وطؾك طؾؿ، وطؾك حؼ، فـحـ كبقـ أخطاء هذه الؽتب 

التجريح لألشخاص لذاهتؿ، وإكؿا مـ باب الـصقحة لألمة أن تتسرب إلقفا أفؽار مشبقهة، ثؿ تؽقن الػتـة، وتتػرق 

الؽؾؿة، وتتشتت الجؿاطة، ولقس غرضـا إشخاص، غرضـا إفؽار الؿقجقدة بالؽتب التل وفدت إلقـا باسؿ 

 «.الدطقة

 .(216-215)ص "اإلجابات الؿفؿة يف الؿشاكؾ الؿدلفؿة"

 هؾ يجقز لؾعؾؿاء أن ُيَبق ـقا لؾشباب ولؾعامة خطر التحزب والتػرق والجؿاطات؟ :-حػظف اهللا-وسئؾ الشقخ الػقزان 

كعؿ يجب بقان خطر التحزب، وخطر آكؼسام والتػرق: لقؽقن الـاس طؾك بصقرة: ٕكف حتك العقام » فلجاب:

الؿتعؾؿقـ -قن أهنا طؾك حؼ! فالبد أن كبقـ لؾـاس يـخدطقن، كؿ مـ العقام أن اكخدطقا ببعض الجؿاطات يظـ

خطر إحزاب والِػرق: ٕهنؿ إذا سؽتقا قال الـاس: )العؾؿاء كاكقا طارفقـ طـ هذا وساكتقـ طؾقف( فقدخؾ  -والعقام

الضالل مـ هذا الباب، فالبد مـ البقان طـدما تحدث مثؾ هذه إمقر، والخطر طؾك العقام أكثر مـ الخطر طؾك 

 «.تعؾؿقـ، ٕن العقام مع سؽقت العؾؿاء يظـقن أن هذا هق الصحقح وهذا هق الحؼالؿ

 (.213)ص "إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"



ػَ  إَِذنْ  لَِؿاَذاوَ  َْسَؿاِء َوالص  ْٕ ـَ َخاُضقا فِل ا ِذي َؾَة الَّ ُع اْلُؿَؿث َؾَة َواْلُؿَعط  ُطُفْؿ؟! ُكَبد  اِت؟ لَِؿاَذا ُكَبد 

َّٓ َقْد َوَقُعقا فِل التَّْلِويؾِ ِطـَْدَكا َبْعُض وَ  ـِ َحَجٍر، َوإِ ـِ ، مِْثُؾ الـََّقِوي  َواْب ـَ الـََّقِوي  َواْب َما اْلَػْرُق َبْق

ِء؟ َٓ ـَ َهُم  َحَجٍر َوَبْق

ُبدَّ  َؾ، َوَسـَُبق ـَُفا َلَؽ إِْن َشاَء اَأْن ُتَبق   إَِذنْ  َٓ
 .هللاُـَ َهِذِه اْلَؿَسائِ

ا، َوَبْعَد َهَذا ُكؾ ِف، َوَبعْ  َْحَزاِب َكاَلٌم َطِجقٌب ِجدًّ ْٕ َد أْن َيْطَرَح َهَذا اْلَطْرَح، َفاْلَحِؼقَؼُة، َكاَلُمُف فِل ا

ـْ َطَدمَِفا، الَِّذي ِطـِْدي َتْضؾِقُؾ َوَتْبِديُع اْلُؿَخالِِػ  :َيُؼقُل 
َْحَزاِب مِ ْٕ  .َلْقَسِت اْلَؼِضقَُّة َقِضقََّة َجَقاِز ا

ـْ َطَدمَِفا؟ َأْكَت َتَؽؾَّْؿَت َوأَ هللاِ! ُسْبَحاَن ا
ْؾَت َأكََّفا ِخاَلفِقٌَّة، َفَبْعَدَما َلْقَسِت اْلَؼِضقَُّة َقِضقََّة َجَقاٍز مِ صَّ

ُؿ، َتُؼقُل  َْحَزاِب، اْلَؼِضقَُّة َلْقَسْت ِطـِْدي َقِضقََّة اْلُخُروِج، َجائِـٌز  :َتَتَؽؾَّ ْٕ اْلَؼِضقَُّة َلْقَسْت ِطـِْدي َقِضقََّة ا

 .َأْو َغْقُر َجائِـزٍ 

ـَ اْلُؿَراَوَغِة، وَ 
ُف فِل اْلَحِؼقَؼِة مِ ـْ َمـَاصَِفاَهَذا ُكؾُّ  .اْلُخُروِج بِاْلَؿْسَلَلِة َط

ـََّة، َوإَِذا  َل َيا َشْقُخ َوِحقُد، ِؿ الـَّاَس السُّ ـَ اْلبِْدَطِة، َوِحقـَئٍِذ  َطؾَّْؿَت َطؾ 
ـََّة مِ ـََّة، َطَرُفقا السُّ الـَّاَس السُّ

َْهقاِء فِل َرد  فَ  ْٕ ْرِطقَِّة، َوَيْرَكُب َرْأَسُف، َوَيْعَتِؿُد َطَؾك  الَِّذي َيْسُؾُؽ َمَسالَِؽ َأْهِؾ اْلبَِدِع َوا الـُُّصقِص الشَّ

ـْ َأْهِؾ اْلَفَقى، َوَهَذا ُهَق َشْلُن َأْصَحاِب اْلَفَقى
 .َقْقِل ُفاَلٍن َأْو ُفاَلٍن: َهَذا َيُؽقُن مِ

ا  َٓ َيْعَؾُؿَفا، َوَكْػُسُف َتَتَحرَّ َأمَّ ـَُّة، َو ، َوُهَق َمْعُروٌف بُِلُصقٍل الَِّذي َتْخَػك َطَؾْقِف السُّ ُك لَِطَؾِب اْلَحؼ 

عُ  َٓ ُيَبدَّ  .َسَؾِػقٍَّة ُسـْقٍَّة، َفَفَذا 

دُّ الث اكِل بِاْختَِصاٍر.  َهَذا ُهَق الر 



- َؾػقُّقنَ َتـَاَقُش فِقِف السَّ َجاَء اْلَقْقُم الَِّذي يَ َفَؼْد هللاِ! ُسْبَحاَن اوَ ، فِل َذلَِؽ َيُطقُل اْلَحِؼقَؼُة اْلَؽاَلُم وَ 

ْكتَِخابَ  -َزَطُؿقا
ِ
َْحَزاِب، َوَمْسَلَلِة آ ْٕ ـِ فِل َمْسَلَلِة اْلُخُروِج، َوَمْسَلَلِة ا َؾِػقُّقَن  اِت َواْلَبْرَلَؿاَكاِت، َلؽِ السَّ

َٓ َيَتـَاَقُشقَن فِل   َطَؾْقِف َمـَْفُج اهللاِاْلَحْؿُد و اْلَؿَسائِؾِ  تِْؾَؽ بَِحؼٍّ 
َ
ا الَِّذي َخِػل َؾِػ، َوَجِفَؾُف، ، َأمَّ لسَّ

ا  ُبَفاِت، َوَأمَّ ـُ َأْن ُيقِرَد مِْثَؾ َهِذِه الشُّ
ـَ َوَصاَر ِطـَْدُه َسْطِحقًَّة فِل َطْرِض َمَسائِؾِِف، َهَذا الَِّذي ُيؿؽِ ِذي الَّ

َٓ إَِلكهللاَُقاَل ا :َتَربَّْقا َطَؾك ُسقُل، َوَلْؿ َيْؾَجُئقا إَِلك قَِقاٍس َفاِسٍد، َو َٓ إَِلك  ، َقاَل الرَّ َرْأٍي ُمْخَتَرٍع، َو

َْمرُ فَ َصِريَؼٍة َسْطِحقٍَّة،  ْٕ َٓ َيُؽقُن ِطـَْدُهْؿ َهَذا ا ـَ  ِذي ِء الَّ َٓ  .َفُم

َؾِػ َلْقَسْت َدْطَقى َقْقلِقًَّة، َوإِكَّؿَ  ِؽ بَِؿـَْفِج السَّ ا َوَقِد اْخَتَؾَط اْلَحابُِؾ بِالـَّابِِؾ، َفَدْطَقى التََّؿسُّ

ُؽ    التََّؿسُّ
َّ
َؾِػل ـْ َكاَن َسَؾِػقًّا َأْبَرَز اْلؽَِتاَب السَّ َؾِػ َمـَْفٌج َلُف َمَعالُِؿُف َوُأُصقُلُف، َوَم  .بَِؿـَْفِج السَّ

ـُ ُكرِيُد  ُه اأْلَْحَزاُب َواْلُػْرَقُة، َوُكرِيُد َأْن  :اْلَؽاَلَم َحْقَل اأْلَْصِؾ الث اكِل، َوُهقَ  َفـَْح ْجتَِؿاُع، َوِضدُّ
ِ
ال

 :َلـَا ـَ ُتَبقِّ 

َْحَزاَب  ْٕ ُزوا َهِذِه ا ـَ َجقَّ ِذي ـِ اْلُعَؾَؿاُء الَّ قَرةِ  بِاْستِْثـَاءِ  ؟َم تِل َذَكْرَكاَها الصُّ  .الَّ

ـَ َقاُلقا ِذي ـِ اْلُعَؾَؿاُء الَّ َْحَزاَب َمْؿُدوَحٌة فِل اْلُؼْرآِن؟ :َوَم ْٕ  إِنَّ ا

ـْ ُأُص 
 مِ
َ
َْصَؾ الثَّاكِل ْٕ ُر ا ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ َوَكْقَػ َكَتَصقَّ ْجتَِؿاُع َوَكْبُذ اْلُػْرَقِة(؟ :قِل َأْهِؾ السُّ

ِ
 )آ

َن،  ْٔ ـَ اْلِحْزبِقَِّة اْلَؿْقُجقَدِة ا ـَُّة؟وَ َوَما اْلَػْرُق َبْق َر مِـَْفا اْلُؼرآُن َوالسُّ تِل َحذَّ  اْلِحْزبِقَِّة الَّ

ِل، َوُهقَ َوهَ ، مِـَْؽ َجَقاَبَفا ؾُّ َهِذِه َأْسئَِؾٌة ُكِريدُ كُ  ـَ اأْلَْصِؾ اأْلَو  دُّ الث اكِل ِضْؿ )اْلَجْفُؾ  :َذا ُهَق الر 

ْطِحق ُة فِل َطْرِض َمَسائِِؾِف(، َؾِػ، َوالس   .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا بَِؿـَْفِج الس 

 



دمماكماِت  ْ اْلزم ابماِت وم ُة آْكتِخم ْسلملم دُّ الث الُِث: مم  الر 

ِل:ْصِل إم ِضْؿنم إم   و 

ائِؾِهِ اجلم  ْرِض ممسم ْطِحق ُة يِف عم ؾمِف والس  ِج الس  ـْفم  ْفُل بؿم

 » :َفَؼْد َساَقَفا َأْيًضا ِبَؼْقلِفِ 
 
ْقِخ َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل ْكتَِخاَباُت بِْدَطٌة، َضاَلَلةٌ  :َقاَل اْلُؿَمي ُدوَن لِؾشَّ

ِ
ـْ  ،آ

مِ

ـَِّة ِطـْدَ  قَرى، َوَأْهُؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد ُهُؿ الَّ ِشَعاِر َأْهِؾ اْلُؽْػِر، َوَأْهُؾ السُّ َمامَ ُهُؿ الشُّ ـَ َيْخَتاُروَن اإْلِ  .ِذي

 .َهَذا َكاَلٌم َجِؿقٌؾ َوُمْؿَتازٌ 

وا َطَؾْقِفُؿ  ـَ َردُّ ِذي َؾِػ  :َقاُلقا -اْلُؿَعاِرُضقنَ -َوالَّ ـْ َهْدِي السَّ
ْكتَِخاَباِت َلْقَسْت مِ

ِ
ـُ َكْعَؾُؿ بَِلنَّ آ َكْح

ـَ اْلُؿَخالَػاِت الصَّ 
 .«...الِِح، َوَكْعَؾُؿ َما فِقَفا مِ

ْقِخ َربِقٍع قَ اْلُؿَمي  َيُؼقُل:  ْكتَِخاَباُت بِْدَطٌة، َضاَلَلةٌ  :قاالُ ُدوَن لِؾشَّ
ِ
َداِئًؿا )اْلُؿَمي ُدوَن  َوَهَؽَذا .آ

ْقِخ َربِقٍع َيُؼقُلقَن(! وَ  ََوائِِؾ، َوَلْؿ ُتعْ َلْؿ تُ  َدةٌ َكَلنَّ َهِذِه ِشْرَطٌة َجِديلِؾشَّ ْٕ َرْف َلَدى َسَؾِػ ْعَرْف َلَدى ا

ةِ  ُمَّ ْٕ ْقِخ َربِقبَ  ،ا ٌة بِالشَّ َ َخاصَّ
 ْؾ ِهل

 
 .هللاَُحِػَظُف ا ٍع اْلَؿْدَخؾِل

؟! ـَ ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـْ َقْبُؾ َطَؾك اإْلِ
ـُ َما َكْدِري لَِؿاَذا َكاُكقا ُيـْؽُِروَن مِ  َوَكْح

ـَ ؾَ َكاُكقا ُيـْؽُِروَن طَ  ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـْ َقْبُؾ، َأَكاُكقا َمَداِخَؾًة؟! ك اإْلِ
ْكتَِخاَباِت مِ

ِ
 آ



يُؿْؼَراصِقَّةُ  ُبدَّ َأْن َيْرِجَع اْلَؽاَلُم فِقَفا إَِلك َأْصؾَِفا، َوُهَق الد  َٓ ْكتَِخاَباِت 
ِ
ُثؿَّ إِنَّ آ

يُؿْؼَراصِقَُّة (2) ، َوالد 

َّٓ بُِؽؾ  ُصَقِرِه َوُصـُقفِِف هللاُ ، َفَفِؾ اْلُحْؽُؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل اهللاُا ُحْؽٌؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل  َؿ فِقِف إِ  َما َتَؽؾَّ

 ؟!اْلَؿَداِخَؾةُ 

يُؿْؼَراصِقَّةِ  ـَ الد 
ـَ اْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا(1)َهِؾ التَّْحِذيُر مِ

ـْ َسبِقِؾ هللاُ، َوالتَّْحِذيُر مِ
، َوالتَّْحِذيُر مِ

ـْ ُمَشاَبَفِة َأْصَحاِب اْلَجِحقِؿ،
، َوالتَّْحِذيُر مِ ـَ ـِ  اْلُؿْجِرمِق ْقِخ َربِقِع ْب َهْؾ َهَذا َأْمٌر َيُؼقُلُف اْلُؿَمي ُدوَن لِؾشَّ

َٓ َيُؼقُلقَن  ـْ ِسَقاُهْؿ    َوَم
 ؟!بفَهاِدي اْلَؿْدَخؾِل

                                                 

 أصؾ كؾؿة الديؿؼراصقة: يرجع إلك طفد الققكان الؼديؿ، وهل مركبة تركقًبا مزجقًّا، مـ لػظقـ:( 2)

 إول: ديؿقس، وتعـل: الشعب.

 تقس، وتعـل: السؾطة.والثاين: كرا

 فصارت الؽؾؿة الؿركبة مـ هاتقـ الؽؾؿتقـ: حؽؿ الشعب أو سؾطة الشعب.

 "السقاسة والحؽؿ"( لؾدكتقر محؿد الخالدي، وقال: يـظر يف ذلؽ: 26)ص "كؼض الـظام الديؿؼراصل"اكظر: 

 (. 2/259لؾدكتقر طثؿان خؾقؾ ) "الؼاكقن الدستقري"(، و234لؾدكتقر العؿري )ص

حؽؿ الشعب كػسف بـػسف، فالشعب هق الذي يختار َمـ يحؽؿف، ويختار الؼقاكقـ « الديؿؼراصقة»ذلؽ: فـ وطؾك 

 والتشريعات.

 ولؾديؿؼراصقة مػاسد كثقرة، مـفا:( 1)

 الشرك باهللا، وهق أطظؿفا: -1

 شرع هق اهللا.رجعت الديؿؼراصقة الحؽؿ لؾشعب كان هذا شرًكا يف الطاطة، فالذي يحؽؿ هق اهللا، والذي يُ أفؾؿا 

يبۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ قال تعالك: 

 .]الـساء[ەئ وئ وئ ىب 

يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ وقال تعالك: 

 .]إحزاب[ٹ ٹ ڤ ىب 

 .[44]الؿائدة: يبۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ىب وقال تعالك: 



                                                                                                                                                     

 .]الؿائدة[ يبی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ىبوقال تعالك: 

 .[224]إكعام: يبک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ىب ل تعالك: وقا

 فالديؿؼراصقة حؽؿ الجاهؾقة، وحؽؿ بغقر ما أكزل اهللا.

حقث يؿؽـ لؽؾ صاحب مؾة أو كحؾة أن ُيؽقن حزًبا،  الديؿؼراصقة تػتح الباب طؾك مصراطقف لؾردة والزكدقة، -2

 ويدطق إلقف بحجة إفساح الؿجال لؾرأي والرأي أخر.

مـ خؿر ومجقن وأغاٍن وفسؼ وزكا ودور سقـؿا، وغقر ذلؽ مـ  الباب طؾك مصراطقف لؾشفقات واإلباحقة، تػتحو -3

 «.حؿاية الحرية الشخصقة»آكتفاكات لؿحارم اهللا، تحت شعار الديؿؼراصقة، وتحت شعار: 

ف صرائؼفؿ وفرقفؿ مـ ويظفر الداطقن إلقفا باختال تػتح الباب طؾك مصراطقف لؾبدع والضاللت بشتك أكقاطفا،و -4

شقعة ورافضة وصقفقة ومعتزلة وباصـقة وغقر ذلؽ: بؾ إهنؿ يجدون يف ضؾفا الدطؿ والتشجقع مـ الؿـافؼقـ يف الداخؾ، 

 ومـ إيادي الخػقة يف الخارج.

 طؾك أيدي الظالؿقـ: وإخذطـ الؿـؽر،  والـفلالؿعروف إمر وهذا يتعارض مع ديــا الذي يلمر ب

 .]آل طؿران[  يبڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ىب  قال تعالك:

 .[220]آل طؿران:     يبٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹىب وقال تعالك: 

يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ىب وقال تعالك: 

 .]إطراف[

 .[29]الـقر:       يبۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئىبوقال تعالك: 

استجابة لؾؿخططات الغربقة الرامقة إلك تؿزيؼ العالؿ اإلسالمل، إلك  أيًضا لؾتػرق والختالف،وتػتح الباب  -5

 ققمقات ووصـقات ودويالت وطصبقات وأحزاب.

 .]إكبقاء[ يبڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ىب قال اهللا تعالك: 

يبڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ وقال اهللا تعالك: 

 .]آل طؿران[   ک ک گ گ گ گىب ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[46]إكػال:  يبٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺىب وقال اهللا تعالك: 

 وقد سبؼ الؽالم طـ هذا يف مبحث األحزاب.



                                                                                                                                                     

ٓبد لف مـ آطرتاف بالؿمسسات والؿبادئ الؽػرية: كؿقاثقؼ إمؿ  إن مـ يسؾؽ أو يتبـك الـظام الديؿؼراصل -6

الدولل، وقاكقن إحزاب، وغقر ذلؽ مـ الؼققد الؿخالػة لشرع اهللا، وإن لؿ يػعؾ ُمـع  الؿتحدة، وققاكقـ مجؾس إمـ

 مـ مزاولة كشاصف الحزبل بحجة أكف متطرف وإرهابل.

 تؿققع القلء والبراء: -7

ع إن قضقة القٓء والرباء تضقع يف ضؾ الـظام الديؿؼراصل: ولذلؽ يصرح بعض السالؽقـ يف هذا الطريؼ بلن خالففؿ م

آشرتاكققـ والبعثققـ وغقرهؿ مـ إحزاب العؾؿاكقة مـ قبقؾ اختالف الربامج ٓ الؿـاهج، ومـ جـس اختالف 

 الؿذاهب إربعة، ويعؼدون الؿقاثقؼ والتحالػات بلٓ ُيؽػر بعضفؿ بعًضا وٓ ُيخقن بعضفؿ بعًضا!

 قة: كؿا هق الحاصؾ الققم.وهذا الطريؼ يمدي إلك ققام التحالػات الؿشبقهة مع إحزاب العؾؿاك

ـْ َأَحب  هللاِ »ويف الحديث الصحقح طـ غقر واحد مـ الصحابة:  َفَؼِد اْسَتْؽَؿَؾ  وَمـََع هللاِ  ،وَأْطَطك هللاِ  ،وَأْبَغَض هللاِ  ،َم

 (.380) "السؾسؾة الصحقحة"واكظر:  «.اإِليَؿانَ 

ر بؿعروف وهنل طـ مـؽر وأحؽام الردة والؿرتد مـ جفاد وحسبة وأم الـظام الديؿؼراصل يعطؾ األحؽام الشـرطقة: -8

 والجزية والرق: وغقر ذلؽ مـ إحؽام.

 الديؿؼراصقة والكتخابات تعتؿد طؾك الغقغائقة والؽثرة بدون ضقابط شرطقة. -9

 .[226]إكعام:    يبۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ىبقال تعالك: 

 .[287]إطراف:  يبحج مج جح مح جخ ىب ويؼقل اهللا تعالك: 

 .[23]سبل:  يبۆئ ۈئ ۈئ ېئ ىب ل اهللا تعالك: ويؼق

لقس راجًعا لؾدلقؾ أو إصؾح، إكؿا هق راجع لألغؾبقة وإن كاكت مـ الـصارى والعؾؿاكققـ وغقرهؿ، فقفا فآختقار 

 .بطالكفوهذا أمر ٓ شؽ يف 

ٕكثك، فالجؿقع فال تػرق بقـ العالؿ والجاهؾ والؿممـ والؽافر والَذكر وا الديؿؼراصقة تسقي بقـ الجؿقع، -11

 أصقاهتؿ طؾك حد سقاء، بدون أي اطتبار لؾؿؿقزات الشرطقة.

 .[9]الزمر:  ىب ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ يب واهللا تعالك يؼقل:

 .]السجدة[    يبے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ىبويؼقل اهللا تعالك: 

 .]الؼؾؿ[ يبەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ىبويؼقل اهللا تعالك: 

 .[36]آل طؿران:  يبۅ ۉ ۉ ىبويؼقل اهللا تعالك: 



                                                                                                                                                     

ـْ َكاقَِصاِت َطْؼٍؾ »مـ حديث أبل سعقد الخدري مرفقًطا:  (231(، ومسؾؿ )2461، 304وأخرج البخاري ) َما َرَأْيُت ِم

ـ   ـْ إِْحَداُك ُجِؾ الَحاِزِم ِم ـٍ َأْذَهَب لُِؾبِّ الر  ؟ قاَل «َوِدي
ِ
: وَما ُكْؼَصاُن ِديـِـَا وَطْؼؾِـَا يا َرُسقَل اهللا ـَ َأَلْقَس َشَفاَدُة الَؿْرَأِة »: . ُقْؾ

ُجِؾ؟ : َبَؾك. قاَل:  «ِمْثَؾ كِْصِػ َشَفاَدِة الر  ـَ ـْ ُكْؼَصاِن َطْؼِؾَفا، َأَلْقَس إَِذا َحاَضْت َلْؿ ُتَصؾِّ َوَلْؿ َتُصْؿ؟»ُقْؾ : «َفَذلِِؽ ِم ـَ . ُقْؾ

ـْ ُكْؼَصاِن ِديـَِفا»َبَؾك. قاَل:   .«َفَذلِِؽ ِم

بحقث يصبح كؾ حزب هؿف يف كصرة حزبف:  راصقة يمدي غالًبا إلك فساد الؿؼاصد والـقات،الدخقل يف الديؿؼ -22

 واستعؿال كافة القسائؾ لجؿع الـاس حقلف، وخاصة وسقؾة التديـ والخطابة والقطظ والتعؾقؿ والصدقات وغقر ذلؽ.

 الؽذب والؿداهـة والغدر.يمدي أيًضا إلك فساد إخالق الػاضؾة: كالصدق والصراحة والقفاء، ويحؾ محؾ ذلؽ 

 َتَشبٌُّف بغقر الؿسؾؿقـ: -12

ـْ َتَشب َف بَِؼْقٍم َفُفَق ِمـُْفؿْ »( طـ ابـ طؿر مرفقًطا: 4032) "ســ أبل داود"ويف   "إرواء الغؾقؾ". وصححف إلباين يف «َم

(2169.) 

 :طؾك الؿسؾؿقـ ولية غقر الؿسؾؿتسقغ  الديؿؼراصقة -13

ن صريؼ الديؿؼراصقة وآكتخابات يمدي إلك تؿؽقـ الؽػار والؿـافؼقـ مـ القٓية طؾك إذ إ، مػاسدها وهق مـ أخطر

 الؿسؾؿقـ، بطريؼة يظـفا بعض الجفؾة شرطقة.

 فؽؿ يحصؾ هبذا مـ التغرير والتدلقس طؾك طقام الؿسؾؿقـ وإيفامفؿ بلن صريؼة آكتخابات شرطقة!

 .[214]البؼرة:   يب﮷ ﮸ ﮹﮺  ىبوقد قال اهللا تعالك: 

 .[242]الـساء:   يبڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ىب وقال اهللا تعالك: 

 .[244]الـساء:    يبں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ىبوقال اهللا تعالك: 

 .[228]آل طؿران:  يبڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ىبوقال اهللا : 

كعزل، وكذا لق ترك أجؿع العؾؿاء طؾك أن اإلمامة ٓ تـعؼد لؽافر، وطؾك أكف لق صرأ طؾقف الؽػر ا» قال الؼاضل طقاض:

 (.21/119) "شرح الـقوي طؾك مسؾؿ"«. إقامة الصؾقات والدطاء إلقفا

أحؽام "«. إكف قد أجؿع كؾ َمـ ُيحَػظ طـف مِـ أهؾ العؾؿ أن الؽافر ٓ وٓية لف طؾك الؿسؾؿ بِحال»وقال ابـ الؿـِذر: 

 (.1/787) "أهؾ الذمة

 (. 214)ص "مراتب اإلجؿاع"«. ٓمرأة وٓ لؽافر وٓ لصبلواتَّػؼقا أن اإلمامة ٓ تجقز » وقال ابـ َحزم:

إن اإلمام يـعزل بالؽػر إجؿاًطا، فقجب طؾك كؾ مسؾؿ الؼقام يف ذلؽ، فَؿـ ققي طؾك ذلؽ فؾف » وقال ابـ حجر:

 (.23/213) "فتح الباري"«. الثقاب، وَمـ داهـ فعؾقف اإلثؿ، ومـ طجز وجبت طؾقف الفجرة مـ تؾؽ إرض



ـَُّة ُمتََّفَؿًة!  قِؿ!اْلَعظِ هللاِ ُسْبَحاَن ا، فَ ْدِري َماَذا ُيِريُدونَ كَ  َماهللاِ َوا فِل َوَأْصَبَح َأْهُؾَفا َأْصَبَحِت السُّ

َفاِم! ت 
ِ
 َقَػِص آ

ـَ َكْدُطقا إَِلك فَ  ِذي ـُ الَّ  ُقْحَؽُؿ َطَؾْقـَا؟َس َكاَن  ، بِؿَ تِْؾَؽ الُؿَخاَلَػاِت َؾْق ُكـَّا َكْح

َن ُيحَؽُؿ َطْؾْقـَا بَِلكَُّف َواِجٌب التَّْحِذيُر  ْٔ ِء اْلَؿَداِخ ، اْح مِـَّاا َٓ َٓ ُتَجالُِسقُهُؿ، اْح َذُروا َهُم َذُروا َؾَة، 

، اْحَذُروا ُفاَلًكا َوفُ ؾِ اًما اْلبِقَ ِهَش 
َّ
ِء، َوَتْعَتبُِر َذلَِؽ ِديـًا  اَلًكا، لَِؿاَذا؟ لَِؿاَذال َٓ ـْ َهُم

ُر مِ َيا َشْقُخ ُتَحذ 

 ِن؟!اْلُبْؾَدا ُب َأْن َتُطقَف بِِف فِل ُكؾ  َوَفْرًضا، َيجِ 

َكَُّفْؿ َيُؼقُلقَن بَِعَدِم َجَقاِز اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، َوَأْكَت َماَذا َتُؼقُل؟
ِ
ٕ 

َْحَزاِب، َوَأْكَت َماَذا َتُؼقُل؟ ْٕ ـَ ا
َكَُّفْؿ َيُؼقُلقَن بِالتَّْحِذيِر مِ

ِ
ٕ 

يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَأْكَت  َكَُّفْؿ َيُؼقُلقَن بَِتْحِريِؿ الد 
ِ
 َماَذا َتُؼقُل؟ ٕ

                                                                                                                                                     

 ولية الؿرأة: تسقغ -14

 1161) "جامعف"أخرج الرتمذي يف وقد 
ِ
ـْ َرُسقِل اهللا

( طـ الحسـ، طـ أبل بؽرة، قاَل: َطَصَؿـِل اُهللا بَِشـْلٍء َسِؿْعُتُف مِ

ا َهَؾَؽ كِْسَرى، قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ اْسَتْخَؾُػقا؟»َلؿَّ ـْ ُيْػِؾَح َقْقٌم َول قْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاُلقا: اْبـََتُف. فؼاَل الـَّبِلُّ  «َم ا «ا َأْمَرُهْؿ اْمَرَأةً َل . قاَل: َفَؾؿَّ

 
ِ
 َفَعَصَؿـِل اُهللا بِِف. ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَمْت َطائَِشُة َيْعـِل الَبْصَرَة َذَكْرُت َقْقَل َرُسقِل اهللا

 ( دون ققلف: فؾؿا قدمت طائشة.4415) "صحقح البخاري"وصححف إلباين، وهق يف 

 «.أة وٓ لؽافر وٓ لصبلواتَّػؼقا أن اإلمامة ٓ تجقز ٓمر» وقال ابـ حزم:

 تبقح الخروج طؾك الحؽام: -15

 قال طـ طبادة بـ الصامت (2709(، ومسؾؿ )7055البخاري )وقد أخرج 
ِ
َفَباَيْعـَاُه َفَؽاَن فِقَؿا  ملسو هيلع هللا ىلص: َدَطاَكا َرُسقُل اهللا

ْؿِع َوالطَّاَطِة يف َمـَْشطِـَا َوَمْؽَر  ِهـَا َوُطْسِرَكا َوُيْسِرَكا َوَأَثَرٍة َطَؾْقـَا، وَأْن ٓ ُكـَاِزَع إَْمَر َأْهَؾُف. قاَل: َأَخَذ َطَؾْقـَا َأْن َباَيَعـَا َطَؾك السَّ

ـَ اهللاِ فِقِف ُبْرَهانٌ »  «.إل  أْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا ِطـَْدُكْؿ ِم

مـ مػاسد قة مػسدة جؾ 51»و لؾشقخ محؿد اإلمام، «تـقير الظؾؿات بؽشػ مػاسد وشبفات الكتخابات»واكظر: 

 لعبدالؿجقد الريؿل. «الديؿؼراصقة



َيِة اْلَؿْرَأِة، َوَأْكَت َماَذا َتُؼقُل؟ َٓ  َيُؼقُلقَن بَِتْحِريِؿ ِو

َْهَقاِء َواْلبَِدِع، َوَأْكَت َماَذا َتُؼقُل؟ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
 َيُؼقُلقَن بِالتَّْحِذيِر مِ

ءِ َدَطا َيُؽقُن اْلَحاُل َلْق َكْقَػ  إَِذنْ  َٓ ـَِّة؟! َهُم ْخَقاُن، َومِْثَؾَؿا  إَِلك ِخاَلِف السُّ مِثَؾَؿا َيْدُطق إَِلْقَفا اإْلِ

قفِقَُّة، َحتَّك َما َكْدِري  َْهَقاِء  -هللاَِوا-َيْدُطق إَِلْقَفا التَّْبؾِقُغ، َومِْثَؾَؿا َيْدُطق إَِلْقَفا الصُّ ْٕ ـْ َأْهُؾ اْلبَِدِع َوا َم

 ِطـَْدَك؟

قفِقَّةِ َأْكَت   ـِ الصُّ د  َطَؾقْ َوُتْثـِل َطَؾْقِفْؿ  .«َوَرُسقَلفُ  هللاَُيِحبُّقَن ا» :َتُؼقُل َط ـَ  ِفؿْ َقْبَؾ َبَقاِن الرَّ
بَِغايٍة مِ

ْفِؼ!  ،َمَدْد َيا  :إَِذا َقاَل  :ُقْؾ َلفُ »َوَتُؼقُل: الر  ـُ ـِ  َربَّ َمَدْد َيا  :ُقْؾ  ُحَسْق  .«اْلُحَسْق

قفِقَّةُ » :َتْقِجقٌف َفَؼْط! َوَتُؼقُل   .«َوَرُسقَلفُ  هللاَُيِحبُّقَن اُأَكاٌس  الصُّ

ءِ أَ  َٓ ا َهُم قَكفُ  َلُفؿَما  -َيْعـِل: الَؿَداِخَؾَة بَِزْطِؿفِ - مَّ َٓ َيْسَتِحؼُّ ُر مِـُْفْؿ! َوُهُؿ َتْقِجقٌف َو ، َبْؾ ُيَحذَّ

ـَِّة َلْقاًل َوَكَفاًرا، وَ  ـَ َيْشَرُحقَن ُكُتَب السُّ ِذي كْ ُهُؿ الَّ
ِ
ـَ آ

َة مِ ُمَّ ْٕ ُروَن ا ـَ ُيَحذ  ِذي  .ِخَراِط فِل اْلبَِدعِ الَّ

َؾ َوُيَبق ـَُفا  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-هللاَ اْحَؿُدوا ا
ـْ َيْضبُِط َهِذِه اْلَؿَسائِ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َم

َأْن ُوِجَد مِ

َؾِػقََّة، َباُب َطَؾك َصِريَؼتُِؽْؿ َوَطَؾك َمـَْفِجُؽْؿ، َوَلَتَرُكقا السَّ َّٓ َلَصاَر الشَّ َباِب، َوإِ َن  لِؾشَّ ْٔ َْصَبُحقا ا َٕ َو

ـَ مِْثَؾَؿا َكَرى! َْصَبُحقا َأْصَحاَب َمَقاِدي َٕ ، َو ـَ َْصَبُحقا ِحْزبِق ق َٕ ، َو ـَ  َبْرَلَؿاكِق ق

َؾِػقَِّة ُيْسَلُل  ـَ َيـَْتِسُبقَن لِؾسَّ ِذي ِء الَّ َٓ َ » :لَِؿاَذا ِجْئَت إَِلك َمْقَداِن التَّْحِريِر اْلَقْقَم؟ َقاَل  :َأَحُد َهُم
ِ
كَُّف ٕ

َْحَراِر فِل اْلَعاَلؿِ  ْٕ  .«َأْصَبَح قِْبَؾَة ا

َْحَراِر فِل اْلَعاَلِؿ! ْٕ ـَ قِْبَؾَة ا َؾِػق ق  َأْصَبَح َمْقَداُن التَّْحِريِر ِطـَْد السَّ

ـْ ُتْعَبَد فِ الؾَُّفؿَّ » :َوآَخُر َأْسَؿُعُف يُؼقُل  َْرِض بَ إِْن ُتْفؾِْؽ َهِذِه اْلِعَصاَبَة، َفَؾ ْٕ  !«ْعدُ ل ا



تِل فِل َمقْ  ِذهِ هَ  :لَيْعـِ  َْرِض َبْعُد: َفَؿْقَداُن اْلِعَصاَبُة الَّ ْٕ َداِن التَّْحِريِر َلْق َتْفَؾُؽ، َما ُتْعَبُد فِل ا

 َأَحدٌ 
َ
تِل إْن َهَؾَؽْت َما َبِؼل اِئَػِة اْلَؿـُْصقَرِة َواْلِػْرَقِة الـَّاِجَقِة، الَّ َيْعِرُف اْلَحؼَّ  التَّحريِر َأْصَبَح َحاِوًيا لِؾطَّ

 َأَبًدا!

ـَ  :َوآَخُر َيُؼقُل  َحاُل إَِلك َأْرَبَعِة َأَماِك  َوَأَضاَف إَِلْقَفا َمْقَداَن التَّْحِريِر! -َوَلْقَس إَِلك َثاَلَثةٍ -ُتَشدُّ الر 

َخُر َيُؼقُل  ْٔ  !«فِل اْلَؿْقَدانِ هللاَ َرَأْيُت ا» :َوا

ِء َسَؾِػقُّقَن َزَطُؿقا َٓ ، فَ ، ُكؾُّ َهُم ـَ ْخَقاكِق ق ـِ اإْلِ َٓ َأْكُؼُؾ َط ـِ  َبْؾ َلَكا  ـَ َيْزُطُؿقَن َط ِذي ِء الَّ َٓ َهُم

َؾِػقَّةَ   .السَّ

ِء؟ َوُتَحاكُِؿقَكـَا إِْن ُقْؾـَا َٓ ـْ َهُم  اْلبِْدَطُة. :ُتِريُدوَن َأْن َكْسُؽَت َط
َ
 َهَذا ُهَق اْلَفَقى، َوتِْؾَؽ ِهل

 .-ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك- هللاِ، َواْرِجُعقا إَِلك ا۵هللاِ ا إَِلك ااْلَعظِقِؿ! ُتقُبقهللاِ ُسْبَحاَن ا

ـُ َوا َّٓ ُكْصَرًة هللاِ َكْح ْؿـَا إِ ِحقِح، َوَكْؿ هللاِ َما َكْشَتِفل اْلَؽاَلَم فِقُؽْؿ، َوَما َتَؽؾَّ َولَِرُسقلِِف َولِْؾَؿـَْفِج الصَّ

ـَّةِ  ـْ ُدَطاِة السُّ
َٓ َتْعِرُف اْلُؿَحاَباَة  (2)ُكـَّا َكَتَؿـَّك َأْن َتُؽقُكقا مِ تِل  ـَُّة الَّ ْختاِلَِف، َلؽِـََّفا السُّ

ِ
َٓ اْلُػْرَقِة َوآ

ـَُّة َوُكْصَرُتَفا؟ ُؽقُت َطـُْؽؿ َأْو السُّ ا ُمَحاَباُتُؽْؿ َوالسُّ ـْ َكاَن، َفنِمَّ ََحٍد َكاِئـًا َم
ِ
ٕ 

ـْ  :اْلَجَقاُب وَ  ـَُّة، َوالتَّْحِذيُر مِـُْؽْؿ َومِ ـْ  ُهَق السُّ باَب َلِق اْلَتَزَم َصِريَؼَتُؽْؿ َفَؾ َنَّ الشَّ
ِ
َصِريَؼتُِؽْؿ: ٕ

ـََّة،  ـََّة؟ فَ َيْعِرُفقا السُّ ْفُتُؿقُهُؿ السُّ ـََّة؟ وَ َفْؾ َطرَّ َباَب السُّ َباَب؟وَ َأْكَت َطؾَّْؿَت الشَّ ْؿَتَفا الشَّ  َأيُّ ُسـٍَّة َطؾَّ

                                                 

السـة: أي أصقلفا، فالؿعـك: العؼقدة وأصقل الديـ. وهذا لػظ معروف طـد السؾػ، وهـاك الؽثقر مـ كتب ( 2)

ٓبـ أبل طاصؿ،  "السـة"لإلمام أحؿد بـ حـبؾ، و "السـة"لؾحؿقدي، و "أصقل السـة"العؼقدة ُسؿقت بالسـة، مـفا: 

 وغقرها.

 



قْ » :َفَلْكَت َتُؼقُل  ـْ ِشَعاِر َأْهِؾ اْلُؽْػِر.  :ِخ َربقٍع َقاُلقااْلُؿَمي ُدوَن لِؾشَّ
ْكتَِخاَباُت بِْدَطٌة، َضاَلَلٌة، مِ

ِ
آ

َمامَ  ـَ َيْخَتاُروَن اإْلِ ِذي قَرى، َوَأْهُؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد ُهُؿ الَّ ـَِّة ِطـَْدُهُؿ الشُّ  .«َوَأْهُؾ السُّ

ُؼ، َوَتُؼقُل  ُثؿ    :َكاَلٌم َجِؿقٌؾ َوُمْؿَتاٌز، َيْعـِل َماَذا؟ َيْعـِل :]َيُؼقُل  .ْؿَتازٌ َهَذا َكاَلٌم َجِؿقٌؾ َومُ » :ُتَعؾِّ

وا َطَؾْقِفُؿ اْلُؿَعاِرُضقَن ]َيْؼِصُد َكْػَسفُ  ـَ َردُّ ِذي دَّ َطَؾْقِف[ َوالَّ َن الرَّ ْٔ ـُ َلُؽُؿ ا ـْ َطَؾك َصِريَؼتِفِ  َسُلَبق  [ َوَم

ْكتَِخاَباِت  :َقاُلقا
ِ
ـُ َكْعَؾُؿ َأنَّ آ ـَ اْلُؿَخالَػاِت:  َكْح

الِِح، َوَكْعَؾُؿ َما فِقَفا مِ َؾِػ الصَّ ـْ َهْدِي السَّ
َلْقَسْت مِ

ْكتَِخاَباُت َفَقَتَساَوى
ِ
ا آ ـْ َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد، َأمَّ

َنَّ اْختَِقاَر اْلَحاِكِؿ اْلُؿْسؾِِؿ بِاْختَِقاٍر مِ
ِ
فِقَفا َصْقُت  ٕ

 َمَع َصْقِت 
 
َأكََّؽ َطَرْفَت َهَذا[، َوَيَتَساَوى فِقَفا َصْقُت اْلَؿْرَأِة َمَع هللاِ اْلُؿْسؾِِؿ، ]اْلَحْؿُد الـَّْصَراكِل

ـُ َكْعَؾُؿ َأكََّفا َكَذلَِؽ  ، َكْح ـِ ُجِؾ، َوَصْقُت اْلَػاِسِؼ َواْلَػاِجِر َمَع َصْقِت اْلُؿمم  .«َصْقِت الرَّ

ُخقُل فِقَفا: َفاإِكََّفا َحرَ  :اْلُؿْػَتَرُض إَِذْن َأْن َتُؼقَل وَ  َٓ َيُجقُز الدُّ ـَا َطَؾك اْلَؿَعاِصل  ۵هللاُ اٌم، َو َما َدلَّ

، ا ـُ َْكبَِقاءِ  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-هللاُ لَِقْحُصَؾ التَّْؿؽِق ْٕ ـَا َطَؾك َمـَْفِج ا ـَا َطَؾك الطَّاَطاِت، َوبَِفا وَ  ،َدلَّ َدلَّ

 زتڱ ڱ ڱ ڱ ں ںرت .[19]إكػال:  زتڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌرت :ْرَجةُ َتْحُصُؾ اْلػُ 

 .[1]الطالق: 

ْرَت  ْساَلَم؟ َوَأنَّ َهَذا َما َطَؾْقِف اْلُؿْشِرُكقَن،  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َفَؿاَذا َبْعَد َأْن َقرَّ َأنَّ َهَذا ُيَخالُِػ اإْلِ

 َوَما َطَؾْقِف الـََّصاَرى َواْلَقُفقُد، َماَذا َبْعَد َذلَِؽ؟

ْكتَِخاَباِت؟! ]َيْعـِل» :، َقاَل اْسَؿُعقا اْلَؽاَلَم اْلَعِجقَب 
ِ
اْلَؿَداِخَؾَة  :َصق ب، لَِؿاَذا َدَخْؾُتْؿ فِل آ

ْكتَِخاَباِت  بُِحْرَمةِ َتُؼقُلقَن  َصاَلَؿا َأكَُّؽؿْ  :َيْسَلُلقَكُفؿْ 
ِ
إِنَّ َصِريَؼَة َتـِْصقِب  :؟[ َقاُلقاَفاا َدَخْؾُتْؿ فِق، لَِؿاذَ آ

َٓ َيُجقُز ُمَخاَلَػُتَفااْلَحاكِِؿ َلْقَسْت َصِريَؼًة  ْقِخ َربِقٍع[ َأْصَحاَب : َيْعـِلَقاُلقا ] .َكِصقًَّة َقْطِعقًَّة،  ،  :الشَّ َٓ



َماِم، َما َطَدا َذلَِؽ َباصٌِؾ   َأْن َيُؼقَم َأْهُؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد بَِتـِْصقِب اإْلِ
َ
َقاَل  .َصِريَؼُة التَّـِْصقِب ِهل

تِل َسَبَؼْت، َما َرْأيُ  :اْلُؿَعاِرُضقنَ  ٌة ِطْؾِؿقٌَّة َرِزيـٌَة َكالَّ ٍة ِطْؾِؿقٍَّة َرِزيـٍَة ]َصْبًعا َأِدلَّ ُؽْؿ َلْق ِجْئـَا َلُؽْؿ بَِلِدلَّ

ُبقَن لَِؼْقلُِؽْؿ؟ َقاُلقا تِل َسَتْلتِل[ َتُدلُّ َطَؾك ِخاَلِف َقْقلُِؽْؿ، َأُتَسؾ ُؿقَن َلـَا َأْم َتَتَعصَّ ، َبْؾ ُكَسؾ   :َوَكالَّ ُؿ َٓ

ـْ َصِريِؼ اْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼدِ  .«َصق ب :َقاُلقا .َلُؽؿْ  ـْ َط َيِة ُطَؿَر، َوَأكََّفا َلْؿ َتُؽ َٓ  .ُثؿَّ َذَكَر َصِريَؼَة ِو

 :فُ لَ  قُل ؼُ كَ  ـُ ْح كَ وَ 

ًل  الِِح  َصِريَؼُة اْختَِقاِر اْلَحاِكؿِ  -َأو  َؾِػ الصَّ ـِ السَّ   ،َوَرَدْت َط
َ
،  َوِهل ْختَِقاِر: َتُؽقُن بِالـَّص 

ِ
ِطـَْد آ

َْمُر،  َوَتُؽقُن بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد. َوِطـَْد التََّغؾُِّب: ُيْسَؿُع لإِْلَِماِم َوُيَطاُع َصاَلَؿا اْسَتَتبَّ  ْٕ َلُف ا

ـُ ُمَتَؼق ُدوَن بَِفا ـَُّة، َفـَْح  .ِذِه َواِحَدةٌ هَ  .َوُكؾُّ َهَذا َوَرَدْت بِِف السُّ

ـْ  -َثاكًِقا ِل،  مِ ـْ َطْصٍر َأكَّـَا َباِب التَّـَزُّ
ـَ اْلَقَسائِِؾ، َواْلَقَسائُِؾ َتْخَتؾُِػ مِ

ـَ بَِفا، َوَأكََّفا مِ َلْسـَا ُمتؼق ِدي

 .إَِلك َطْصرٍ 

ًٓ بَِفَذا-َكُؼقُل  ْؿـَا َجَد ـْ  :-َلْق َسؾَّ ْأِس، َوَلؽِ ـِ َوَطَؾك الرَّ َّٓ  َطَؾك اْلَعْق ا، َيـَْبِغل َأ ُهـَا َشْرٌط ُمِفؿٌّ ِجدًّ

َٓ َوُهقَ  َّٓ َأْن َتُؽقَن اْلَقِسقَؾُة ُمَباَحًة،  :ُكْغِػَؾُف، َأ َمةً  ُؽقنَ تَ  َوَأ  .ُمَحرَّ

 .َأْن َتُؽقَن اْلَقِسقَؾُة ُمَباَحةً  َفُقْشَتَرطُ ، بِاْختَِقاِر اْلَقَسائِؾِ  :َؾْق ُقْؾـَافَ إَِذْن 

َماُل  َمٌة؟ ؾِ هَ  :َوالسُّ ْكتَِخاَباُت َوِسقَؾٌة ُمَباَحٌة َأْم َوِسقَؾٌة ُمَحرَّ
ِ
 آ



َٓ َتْصُؾُح َوِسقَؾًة فِل اْختَِقاِر ا فُ ْكَت َقْد َأَجْبَت َطـْ أَ  َمٌة، َوبِالتَّالِل  َكَّـَا َوَلْق بَِلكََّفا َوِسقَؾٌة ُمَحرَّ
ِ
ْلَحاكِِؿ: ٕ

َطٌة طَ  :اُقْؾـَ  َؾ ُمَتـَق 
ْكتَِخاَباُت َغْقُر  َتُؽقنَ  َعْصِر، َفَشْرُط َذلَِؽ َأنْ َؾك َحَسِب الْ إِنَّ اْلَقَسائِ

ِ
ُمَباَحًة، َوآ

 .(1)َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة اأْلُوَلك .ُمَباَحةٍ 

ِء اْلَؿَداِخَؾِة َأكَُّفْؿ َيُؼقُلقنَ  َأْكَت  :اْلَؿْسَلَلُة الث اكِقةُ  َٓ َمامِ  :َكَسْبَت إَِلك َهُم َّٓ َٓ  إِنَّ َتـِْصقَب اإْلِ  َيُؽقُن إِ

ـْ َصِريِؼ   َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد! َط

، َوَأنَّ َقْصَر اْختَِقاِر اْلَحاِكِؿ َطَؾك  :َوَأَكا َأُققُل  ـُ
َٓ ُيْؿؽِ إِنَّ اْلُؿْبَتِدَئ فِل َصَؾِب اْلِعْؾِؿ َيْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا 

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ َصِريَؼِة اْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد َهَذا مَ 
، َهْؾ َقاَل إَِلْقِفؿْ  اْكِسْب َذلَِؽ وَ ، (2)ا َقاَل بِِف َأَحٌد مِ

                                                 

ما ُذكر مـ أن الغاية تربر القسقؾة، هذا باصؾ ولقس يف الشرع، وإكؿا يف » :-حػظف اهللا-قال الشقخ صالح آل الشقخ ( 2)

الشرع: أن القسائؾ لفا أحؽام الؿؼاصد، بشرط كقن القسقؾة مباحة، أما إذا كاكت القسقؾة محرمة: كؿـ يشرب الخؿر 

كؾ وسقؾة تقصؾ إلك الؿؼصقد لفا حؽؿ الؿؼصقد، بؾ يشرتط أن  لؾتداوي ولق كان فقف الشػاء فنكف يحرم، فؾقست

 تؽقن القسقؾة مباحة.

إذا تؼرر هذا: فؿسللة القسائؾ يف الدطقة لقست طؾك اإلصالق، بؾ ٓ بد أن تؽقن القسقؾة مباحة. لقست كؾ وسقؾة 

 يظـفا العبد كاجحة، أو تؽقن كاجحة بالػعؾ يجقز فعؾفا.

إذا أتك صائػة كبقرة وقالقا: إذا طؿؾـا مظاهرة فنن هذا يسبب الضغط طؾك القالل وبالتالل مثؾ ذلؽ الؿظاهرات مثاًل: 

ُيصؾح، وإصالحف مطؾقب، والقسقؾة تربر الغاية. كؼقل: هذا باصؾ: ٕن القسقؾة يف أصؾفا محرمة، ففذه القسقؾة وإن 

ػاء، فَثؿ وسائؾ كثقرة يؿؽـ أن أوصؾت لؾؿصؾحة، لؽـفا يف أصؾفا محرمة كالتداوي بالؿحرم: لققصؾ إلك الش

رة لؾغايات وهذا لقس بجقد، بؾ هذا باصؾ.  تخرتطفا العؼقل ٓ حصر لفا، وتجعؾ القسائؾ ُمَبر 

بؾ يشرتط أن تؽقن القسقؾة ملذوًكا هبا أصاًل، ثؿ ُيحؽؿ طؾقفا بالحؽؿ طؾك الغاية، إن كاكت الغاية مستحبة صارت 

 «.ة صارت القسقؾة واجبة ... وهؽذاوسقؾة مستحبة، وإن كاكت الغاية واجب

 ."شريط: فتاوى العؾؿاء يف حؽؿ التػجقرات والؿظاهرات وآغتقآت"



ـْ َتْزُطُؿ َأْكَت َأكَّفْؿ َأْتَباُع َربِقٍع اْلَؿدْ  ؟! َأْو َقاَل َذلَِؽ َواِحٌد مِؿَّ ُّ
ْقُخ َربِقٌع اْلَؿْدَخؾِل ـَ َذلَِؽ الشَّ ِذي ، الَّ  

َخؾِل

ـَ هُ   ْؿ، َوَطَؾك َأي  َكْقَكٍب َيِعقُشقَن!َٓ َكْعِرُفُفْؿ َأْي

 
ُّ
ـََّة،َوُكؾُّ َأَحٍد  -هللاَُحِػَظُف ا-َفَربِقٌع اْلَؿْدَخؾِل ـْ َيْرَفُع السُّ ـْ َيْدُطق  مِؿَّ إِكََّؿا ُهَق َتابٌِع  إَِلْقَفا،َومِؿَّ

 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـَّبِل

َماِم  َصِريَؼةَ َفالَؼْقُل بَِلنَّ  َّٓ َتـِْصقِب اإْلِ َأَحٌد  اْلَعْؼِد َفَؼْط َما َقاَل بِفِ بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  وَ  َٓ َتُؽقُن إِ

َٓ كَ  َأْصاًل، َماُم ُيْخَتاُر بَِلي  َصِريَؼةٍ ْعِرُف َأنَّ َأَحًدا َقاَل بِفِ َو ـِ اإْلِ
ُيْخَتاُر بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ   :، َوَلؽِ

َماِم َطَؾْقِف كَ  َْمِر فِل َأْهِؾ ڤَؿا َكصَّ َأُبق َبْؽٍر َواْلَعْؼِد، َوبِـَص  اإْلِ ْٕ قَرى مِْثَؾَؿا َفَعَؾ شُّ ال، َوبَِجْعِؾ ا

َبْت َبـُق ُأَمقََّة َوَبـُق اْلَعبَّاِس،  اوَ ُطَؿُر، َوبِالتََّغؾُِّب مِْثَؾَؿا َتَغؾَّ َْمُر فِل َذلَِؽ َواِسٌع ِجدًّ ْٕ  .(1)ا

                                                                                                                                                     

ومـ خرج طؾك إمام مـ أئؿة الؿسؾؿقـ وقد اجتؿع طؾقف الـاس فلقروا لف بالخالفة بلي » قال طؾل ابـ الؿديـل:( 1)

فنن مات الخارج  ملسو هيلع هللا ىلصصا، وخالػ أثار طـ رسقل اهللا وجف كاكت برضا كاكت أو بغؾبة، ففق شاق هذا الخارج طؾقف الع

 «.طؾقف مات مقتة جاهؾقة

 (.2/288) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"

 (.45)ص "أصقل السـة"وبـحقه قال أحؿد بـ حـبؾ كؿا يف 

أو باإليؿاء ، بالـص كؿا يؼقلف صائػة مـ أهؾ السـة يف أبل بؽر :ـالواإلمامة تُ »: (1/221) "هتػسقر"يف ابـ كثقر قال 

أو برتكف شقرى يف . أو باستخالف الخؾقػة آخر بعده كؿا فعؾ الصديؼ بعؿر بـ الخطاب .إلقف كؿا يؼقل آخرون مـفؿ

أو باجتؿاع أهؾ الحؾ والعؼد طؾك مبايعتف أو بؿبايعة واحد مـفؿ لف فقجب  .جؿاطة صالحقـ كذلؽ كؿا فعؾف طؿر

 أو بؼفر واحد الـاس طؾك صاطتف فتجب. حرمقـ اإلجؿاع، واهللا أطؾؿإمام ال التزامفا طـد الجؿفقر وحؽك طؾك ذلؽ

 «.لئال يمدي ذلؽ إلك الشؼاق وآختالف

، وجب السؿع لف والطاطة إن تؿ اختقاره بطريؼة محرمة، كالتغؾب، أو بؿثؾ هذه آكتخابات الؿحرمةاإلمام  تـبقف:( 1)

كالم ابـ الؿديـل ذكر ب وداكت لف البالد شلء آخر، وقد سبؼ فحرمة الطريؼة شلء، والسؿع لف والطاطة ما دام َتَغؾَّ 

 .واإلمام أحؿد يف ذلؽ



َمِقَر  ْٕ ـْ َهِذهِ  َأوْ  ،َوَحَصَؾْت َلُف اْلَغَؾَبُة بَِسْقِػفِ  َتَغؾََّب، َقدْ اْلَحاكَِؿ أو َوَصالَؿا َأنَّ ا
 بَِلي  َوِسقَؾٍة مِ

تِل َذكَ  ْؿُع َلُف َوالطَّاَطةُ وَ َبًرا، ْرَكاَها، َكاَن إَِماًما ُمْعتَ اْلَقَسائِِؾ الَّ  .َوَجَب السَّ

ـُ َوَهَذا  ْخقَ : ُقْؾـَا ،مِْثَؾَؿا ُقْؾـَا َكْح ـُ ُكعاِرُض اإْلِ ،  :ُقْؾـَاواَن، َكْح ـَ ْخَقاَن اْلُؿْسؾِِؿق َٓ َتْخَتاُروا اإْلِ

ْخَقاُن اْلُؿْسؾُِؿقَن، ُقْؾـَا ا َتَقلَّك اإْلِ َكَُّف إَِذا َحَصَؾ  :َفَؾؿَّ
ِ
َلُف ، َكْسَؿُع لْؾَحاِكِؿ الَغَؾَبةُ َسْؿًعا َوَصاَطًة: ٕ

َّٓ َتِص : الًِؿا، َلْق َكاَن ُمْبَتِدًطااَن ضَ ، َلْق َكاَن َفاِجًرا، َلْق كَ َحاُلفُ  َوُكطِقُع َمْفَؿا َكانَ  َؾ اْلبِْدَطُة إَِلك بَِشْرِط َأ

 .َهَذا َأْمٌر َواِضٌح ، وَ اْلُؽْػرِ 

ْقُخ َوِحقٌد َمْسَلَلَة َفنَِذْن َهَؽَذا َكاَقَش  ْكتَِخابَ الشَّ
ِ
 !اِت آ

َء َح  َكْقَػ  -هللاُِسْبَحاَن ا-َأَكا َما َأْدِري وَ 
ْ
ل ُر َأنَّ الشَّ َء َمْؿـُقٌع َشْرًطا، ُكَؼر 

ْ
ل َكُؼقُل  ُثؿَّ َراٌم، َأْو َأنَّ الشَّ

ـْ »وَ  :َبْعَد َذلَِؽ   !«َلؽِ

ـْ »َما فِل َبْعَد َذلَِؽ  ُء َحَراًما، َفاَلُبدَّ َأْن َكُؼقَل «َلؽِ ْ
ل َكَُّف اْكَتَفْقـَا َربَّـَا :، إَِذا َكاَن الشَّ

ِ
َيا َشْقُخ -: ٕ

ـُ َأْن َيْحُص  -َوِحقدُ 
ـُ لَِتْطبِقِؼ َٓ ُيْؿؽِ ، َوَكْقَػ ُكَؿؽ  ـُ َويْحُصَؾ الـَّْصُر بُِؿَخاَلَػِة الـَّص  َؾ التَّْؿؽِق

ِريَعِة؟!  ِريَعِة بُِؿَخاَلَػِة الشَّ َْمَر َحَراٌم، َفاَلُبدَّ َأْن َكُؼقَل  َفنَِذاالشَّ ْٕ  .اْكَتَفْقـَا َربَّـَا :َثَبَت َأنَّ ا

 وَ 
ُّ
؟! َأَفَعَؾُف َيْقَم َأْن َطَرَضْت َطَؾْقِف ُقَرْيٌش اْلُؿْؾَؽ؟ اْلُؿحَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَتك َفَعَؾ الـَّبِل ـِ ـْ َأْجِؾ التَّْؿؽِق

َم مِ رَّ

 ؟(2)َأَفَعَؾُف َيْقَم َأْن َطَرَضْت َطَؾْقِف ُقَرْيٌش اْلَؿاَل 

                                                                                                                                                     

 

 (.صتؼدم )( وراجع 2)

 مـ حديث البراء بـ طازب "الصحقحقـ"وِمـ ُشبففؿ القاهقة: استدللفؿ يف ذلؽ بؼصة صؾح الحديبقة، التل يف 

فقفؿ سفقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقريًشا صالحقا الـبل ، وهذا لػظف: أن ڤ ( مـ حديث أكس2784) "صحقح مسؾؿ"وهل يف  .ڤ



                                                                                                                                                     

:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ طؿرو، فؼال الـبل  ، قال سفقؾ: أما باسؿ اهللا، فؿا كدري ما بسؿ اهللا «اكتب، بسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ»لعؾلٍّ

، قالقا: لق طؾؿـا أكؽ «اكتب مـ محؿد رسقل اهللا»الرحؿـ الرحقؿ، ولؽـ اكتب ما كعرف: باسؿؽ الؾفؿ. فؼال: 

، فاشرتصقا طؾك «اكتب مـ محؿد بـ طبد اهللا»: ملسو هيلع هللا ىلصك، ولؽـ اكتب اسؿؽ واسؿ أبقؽ. فؼال الـبل رسقل اهللا ٓتبعـا

أن مـ جاء مـؽؿ لؿ كرده طؾقؽؿ، ومـ جاءكؿ مـا رددتؿقه طؾقـا. فؼالقا: يا رسقل اهللا، أكؽتب هذا؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .«ف فرًجا ومخرًجاكعؿ، إكف مـ ذهب مـا إلقفؿ فلبعده اهللا، ومـ جاءكا مـفؿ سقجعؾ اهللا ل»

فالَّ راجعقا كالم أهؾ العؾؿ طؾقف لقعؾؿقا حؼقؼة إمر، لؽـ طفدكا هبؿ دائًؿا أهنؿ يذكرون إدلة بػفؿفؿ ٓ بػفؿ ف

 أهنؿ طؾك شلء، وواهللا إن هق إٓ الفقى والجفؾ. ويظـقنالسؾػ، 

 بعض أققال أهؾ العؾؿ يف ذلؽ:وهذه 

 (:141-12/139) "شرحف طؾك صحقح مسؾؿ"قال الـقوي يف  -1

يف ترك كتابة بسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ وأكف كتب باسؿؽ الؾفؿ، وكذا وافؼفؿ يف محؿد  ملسو هيلع هللا ىلصقال العؾؿاء: وافؼفؿ الـبل »

وإكؿا وافؼفؿ يف  .، وكذا وافؼفؿ يف رد مـ جاء مـفؿ إلقـا دون مـ ذهب مـا إلقفؿملسو هيلع هللا ىلصبـ طبداهللا وترك كتابة رسقل اهللا 

ة الحاصؾة بالصؾح مع أكف ٓ مػسدة يف هذه إمقر: أما البسؿؾة وباسؿؽ الؾفؿ فؿعـاهؿا هذه إمقر لؾؿصؾحة الؿفؿ

يف هذا  -سبحاكف وتعالك- ، ولقس يف ترك وصػ اهللاملسو هيلع هللا ىلصواحد، وكذا ققلف محؿد بـ طبداهللا هق أيًضا رسقل اهللا 

ـػقفا، فال مػسدة فقؿا صؾبقه، هـا بالرسالة ما ي ملسو هيلع هللا ىلصالؿقضع بالرحؿـ الرحقؿ ما يـػل ذلؽ، وٓ يف ترك وصػف أيًضا 

وأما شرط رد مـ جاء مـفؿ  .وإكؿا كاكت الؿػسدة تؽقن لق صؾبقا أن يؽتب ما ٓ يحؾ مـ تعظقؿ آلفتفؿ، وكحق ذلؽ

مـ ذهب مـا إلقفؿ فلبعده اهللا، ومـ »الحؽؿة فقفؿ يف هذا الحديث بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصومـع مـ ذهب إلقفؿ، فؼد َبقَّـ الـبل 

، فجعؾ اهللا لؾذيـ جاءوكا مـفؿ وردهؿ إلقفؿ فرًجا ملسو هيلع هللا ىلصثؿ كان كؿا قال  «. لف فرًجا ومخرًجاجاءكا مـفؿ سقجعؾ اهللا

ومخرًجا، وهللا الحؿد وهذا مـ الؿعجزات. قال العؾؿاء: والؿصؾحة الؿرتتبة طؾك إتؿام هذا الصؾح ما ضفر مـ ثؿراتف 

 «.ا كؾفا، ودخقل الـاس يف ديـ اهللا أفقاًجاالباهرة، وفقائده الؿتظاهرة التل كاكت طاقبتفا فتح مؽة وإسالم أهؾف

 (:331-2/331) "معالؿ الســ"قال اإلمام أبق سؾقؿان الخطابل يف  -2

ر كتاب الصؾح ببسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ، ومطالبتف إياه أن أن ُيَصد   ملسو هيلع هللا ىلصويف امتـاع سفقؾ بـ طؿرو طؾك رسقل اهللا »

ك ذلؽ باب مـ العؾؿ فقؿا يجب مـ استعؿال الرفؼ يف إمقر، إياه طؾ ملسو هيلع هللا ىلصيؽتب باسؿؽ الؾفؿ، ومساطدة رسقل اهللا 

ن معـك باسؿؽ الؾفؿ هق معـك أومداراة الـاس فقؿا ٓ يؾحؼ ديـ الؿسؾؿ بف ضرر وٓ يبطؾ معف هللا سبحاكف حؼ، وذلؽ 

قؾ طؾك جقاز أن إياهؿ إلك ذلؽ أن يرد إلك الؽػار مـ جاءه مـفؿ مسؾًؿا دل ملسو هيلع هللا ىلصبسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ ... ويف إجابتف 

يؼر اإلمام فقؿا يصالح طؾقف العدو ببعض ما فقف الضقؿ طؾك أهؾ الديـ، إذا كان يرجق لذلؽ فقؿا يستؼبؾف طاقبة حؿقدة، 

 سقؿا إذا وافؼ ذلؽ زمان ضعػ الؿسؾؿقـ طـ مؼاومة الؽػار، وخقففؿ الغؾبة مـفؿ.



                                                                                                                                                     

 جـدل بـ سفقؾ إلقفؿ طؾك وجفقـ:وقد تؽؾؿ العؾؿاء يف هذا الباب، وتلولقا ما كان مـ رده أبا 

ص لف أن يتؽؾؿ بالؽػر مع التقرية،  أحدهؿا: أن اهللا تعالك قد أباح التؼقة لؾؿسؾؿ إذا خاف الفالك طؾك كػسف، ورخَّ

 وإضؿار اإليؿان يف رده إلقفؿ إسالًما لف لؾفالك مع وجقده السبقؾ إلك الخالص مـف بؿا رخص لف فقف مـ التؼقة.

ف إكؿا رده إلك أبقف ومعؾقم أن أباه ٓ يؼتؾف، ولؽـ يستبؼقف ويـتظر بف الرجعك، ويف ذلؽ أمان لف وصالح أك والقجف اآلخر:

 لعامة الؿسؾؿقـ، ودرك لؿا رامقه يف طؼد الصؾح، وقصدوه مـ البغقة فقف.

 .وكذلؽ إمر يف رد أبل بصقر إلقفؿ: وذلؽ أكف كان يلوي إلك طشقرة يذبقن طـف، ومقاٍل يحامقن طؾقف

لقثقب الؿجتفديـ، ويؿحص بذلؽ ما يف صدور : فلما ما يخاف طؾقف مـ الػتـة: فنن ذلؽ امتحان يبتؾل اهللا بف صرب طباده

 «.الؿسؾؿقـ، وهق أطؾؿ بالسرائر، وهللا طاقبة إمقر

سـ وفقؿا جرى مـ مقافؼتفؿ يف َكْتب ما أرادوا تعؾقؿ لؾخؾؼ ح» (:4/56) "كشػ الؿشؽؾ"قال ابـ الجقزي يف  -3

ما وافؼفؿ إٓ يف جائز: ٕن ققلف: باسؿؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿداراة والتؾطػ، وٓ يـبغل أن تخرج الؿداراة طـ الشرع: فنن الرسقل 

 «.الؾفؿ يتضؿـ معـك بسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ. وكسبف إلك أبقف ٓ ُيخرجف طـ الـبقة

أن أبا بصقر هذا كاكت لف طشقرة  قاب:فالجكقػ َحُسـ أن يرد مسؾًؿا إلك الؽػار؟  فنن قال قائؾ:»(: 4/61وقال )

ومقاٍل يذبقن طـف، ثؿ غاية ما يحؿؾقكف طؾقف التؽؾؿ بالؽػر، وذلؽ جائز طؾك جفة التؼقة طؾك ما بقـا يف قصة أبل جـدل 

 «.يف مسـد سفؾ بـ حـقػ

، واستطابة ويف الحديث أيًضا فضؾ آستشارة ٓستخراج وجف الرأي» (:5/352) "فتح الباري"قال الحافظ يف  -4

قؾقب إتباع، وجقاز بعض الؿسامحة يف أمر الديـ واحتؿال الضقؿ فقف ما لؿ يؽـ قادًحا يف أصؾف، إذا تعقـ ذلؽ صريًؼا 

 «.لؾسالمة يف الحال والصالح يف الؿآل سقاء كان ذلؽ يف حال ضعػ الؿسؾؿقـ أو ققهتؿ

 :ما يؾليستػاد مـ جؿؾة هذه األققال و

 مػسدة فقفا، وهل ثالثة:( أن هذه األمقر ل 1)

 ذكر الرحؿـ الرحقؿ واحد، وإن كان يففقفؿا الؿعـك إذ لؾفؿ، ترك كتابة بسؿ اهللا الرحؿـ الرحقؿ وكتابة باسؿؽ ا *

 زيادة ثـاء.

، هذا ٓ يضر: ٕن اكتسابف إلك أبقف طبداهللا ٓ يـػل كبقتفوبداهللا وَتْرك كتابة رسقل اهللا، مقافؼتفؿ يف كتابة محؿد بـ ط *

 وٓ ُيسؼط رسالتف.

 رد مـ جاء مـفؿ دون مـ ذهب إلقفؿ. فؿالثالث وهق الؿفؿ: شرص *

مـ ذهب مـا إلقفؿ فلبعده اهللا، ومـ جاءكا مـفؿ سقجعؾ اهللا لف فرًجا »يف رواية أكس:  ملسو هيلع هللا ىلصقد أجاب طـف الـبل و

 .«ومخرًجا



                                                                                                                                                     

ـفؿ، وغاية ما يحؿؾقهنؿ طؾقف التؽؾؿ لفؿ طشقرة ومقالل يذبقن طكاكت  ملسو هيلع هللا ىلصمـ ردهؿ الـبل قد أوضح العؾؿاء: أن و

بالؽػر، وقد ُأبقحت التؼقة لؾؿسؾؿ إذا خاف الفالك طؾك كػسف، ورخص لف أن يتؽؾؿ بالؽػر مع التقرية وإضؿار 

 اإليؿان، ويف ذلؽ أمان لف وصالح لعامة الؿسؾؿقـ ودرك لؿا رامقه يف طؼد الصؾح.

ة لذكرت ما حدث ٕبل جـدل وأبل بصقر، حتك إن قريًشا كتبت إلك وبالػعؾ جعؾ اهللا لفؿ مخرًجا، ولقٓ خشقة اإلصال

 يسللقكف بلرحامفؿ إٓ أدخؾ أبا بصقر وأصحابف إلقف، فال حاجة لـا هبؿ. كؿا يف كتب السقر والتقاريخ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 :يف ذلؽ أققال العؾؿاء وتدبر

 «.ٓ مػسدة يف هذه إمقر»قال الـقوي:  *

لرفؼ يف إمقر، ومداراة الـاس فقؿا ٓ يؾحؼ ديـ الؿسؾؿ بف ضرر، وٓ يبطؾ معف هللا استعؿال ا»قال الخطابل: و *

 «.سبحاكف حؼ

 .«ما وافؼفؿ إٓ يف جائزملسو هيلع هللا ىلص وٓ يـبغل أن تخرج الؿداراة طـ الشرع: فنن الرسقل »قال ابـ الجقزي: و *

لقل ققمؽ حديث طفدهؿ بؽػر، يا طائشة، »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال الـبل "الصحقح"وهذا أصؾ معروف، كؿا يف حديث طائشة يف 

 «.لـؼضت الؽعبة فجعؾت لفا بابقـ

 "فتح الباري"، قال الحافظ يف ملسو هيلع هللا ىلصفرتك الـبل إمر الؿستحب خشقة الؿػسدة، وإٓ فؾق كان واجًبا لػعؾف الـبل 

ا، فخشل (: »2/115) كف َغقَّر بـاءها أن يظـقا ٕجؾ قرب طفدهؿ باإلسالم، أ ملسو هيلع هللا ىلصٕنَّ قريًشا كاكت ُتَعظ ؿ أمر الؽعبة جدًّ

لقـػرد بالػخر طؾقفؿ يف ذلؽ، ويستػاد مـف ترك الؿصؾحة ٕمـ القققع يف الؿػسدة، ومـف ترك إكؽار الؿـؽر خشقة 

 ًٓ  «.ما لؿ يؽـ محرًما ،القققع يف أكؽر مـف، وأن اإلمام يسقس رطقتف بؿا فقف إصالحفؿ ولق كان مػضق

ًما(ققلف تلمؾ ًٓ قز لف ارتؽابففنكف ٓ يج : )ما لؿ يؽـ محرَّ مستحبًّا أو مـدوًبا، فضاًل طـ أن كلن يرتك  ، بؾ إن كان مػضق

ًٓ يف ديـ اإلسالم.يرتك   طؼقدة وأصق

مـ حديث سفؾ بـ حـقػ:  "الصحقحقـ"ويف  ( أن هذا الصؾح كان فتًحا لؾؿسؾؿقـ كؿا يف كتاب اهللا وسـة رسقلف،2)

طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالدكقة يف ديــا ... فـزلت سقرة الػتح فؼرأها رسقل اهللا قصة طؿر، وققلف لؾرسقل وٕبل بؽر: فعالَم كعطل 

 «.كعؿ»طؿر إلك آخرها، فؼال طؿر: يا رسقل اهللا، أوفتح هق؟ قال: 

قال العؾؿاء: والؿصؾحة الؿرتتبة طؾك إتؿام هذا الصؾح ما ضفر مـ ثؿراتف الباهرة، وفقائده الؿتظاهرة التل كاكت 

 ؾفا، ودخقل الـاس يف ديـ اهللا أفقاًجا.طاقبتفا فتح مؽة وإسالم أهؾفا ك

فقا دطاة التحزب ويا دطاة الديؿؼراصقة! يا مـ تـازلتؿ طـ أصقلؽؿ وديـؽؿ، مضت أطقام طؾك الثقرة الؿشئقمة، فؿا 

 الذي كسبتؿ؟! وما الػتح الذي حصؾتؿ، فال طؾك أصقلؽؿ وطؼائدكؿ حافظتؿ، وٓ شريعة صبؼتؿ وكصرتؿ.



ـْ ُخْطَبتِِف اْلَعظِقَؿِة اْلَبؾِقَغِة  َبْؾ ، َكالَّ 
ِة اْلَقَداعِ َكاَن مِ ـْ َأْمرِ » :ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َقاَل  فِل َحجَّ َأَل ُكؾُّ َشْلٍء ِم

 .(2)«اْلَجاِهِؾق ِة َتْحَت َقَدَمل  َمْقُضقعٌ 

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْؿ َيْخَتِر الـَّبِل

ُّ
ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة، َوَطاَش الـَّبِل

َر مِ ـْ ُأُمقِر اْلَجاِهؾِقَِّة، َبْؾ َحذَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأْمًرا مِ

ءٍ 
ْ
 .ُيَخالُِػ اْلَجاِهؾِقََّة فِل ُكؾ  َشل

 الـَّ 
ُّ
ِف، َوُهقَ فِل كَِظاِم ُحْؽِؿَفا، َواْقتَِصاِدَها،  ُيَخالُِػ اْلَجاِهؾِقَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َأَمَر  َوفِل َشْلكَِفا ُكؾ 

َْشَقاءِ  ْٕ ـَ فِل َأَدق  ا ق
 .(1)بُِؿَخاَلَػِة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َواْلُؿْشِركِ

 
ُّ
اَلِة َوْقَت ُصُؾق ملسو هيلع هللا ىلصَلَؿاَذا َكَفك الـَّبِل ـِ الصَّ ـَ َط ْؿِس؟ َأَلْقَس لُِؿَشاَبَفِة اْلُؿْشِركِق  ؟(3)ِع الشَّ

                                                                                                                                                     

ـا لؽؿ بؿا ذهبتؿ إلقف، وأن األمر خاضع لؾؿصالح والؿػاسد، َفَؿـ أوهؿؽؿ أكؽؿ أهؾ لذلؽ، إكؿا ( وأخقًرا: إن َسؾ ؿ3)

قالقا كؾؿتفؿ قديًؿا يف أحداث الجزائر والؽقيت قد والحؿد هللا  هذا راجع لؾؽبار مـ أهؾ العؾؿ الرباكققـ الراسخقـ،

الـصقحة ببقان "قل أحؿد بـ أبل العقـقـ يف كتابف وغقرها، ففال اطتربتؿ؟! حتك أكتؿ كـتؿ تؼقلقن ذلؽ، ومِـ ذلؽ ق

إن الذيـ يسؾؽقن هذا السبقؾ جربقا مرات ومرات، ولؿ ُيحصؾقا إٓ الخقبة (: »391)ص "صرق الجفاد غقر الصحقحة

 «.والخسارة

 فؿتك َسُتػقؼقن مـ سؽرتؽؿ، ومتك سرتجعقن طـ غقؽؿ؟! واهللا الؿستعان.

 ڤ.مـ حديث جابر بـ طبداهللا  (2128) "صحقحف"أخرجف مسؾؿ يف ( 2)

 لشقخ اإلسالم "مسائؾ الجاهؾقة"لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، و "اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ" ولقراجع يف ذلؽ: كتابّل ( 1)

 محؿد بـ طبدالقهاب.

ا، ومـ إحاديث التل ذكرت طؾة ( 3) إحاديث يف الـفل طـ الصالة وقت صؾقع الشؿس ووقت غروهبا كثقرة جدًّ

َؾؿل، وفقف: قال: أخبِْرين طـ الصالة. قاَل: 831) "صحقحف"فل ما أخرجف مسؾؿ يف الـ ( مـ حديث طؿرو بـ طبسة السُّ

ـَ » َفا َتْطُؾُع ِحق ْؿُس َحت ك َتْرَتِػَع َفنِك  اَلِة َحت ك َتْطُؾَع الش  ـِ الص  ْبِح، ُثؿ  َأْقِصْر َط ـَ َقْرَكْل َش  َصؾِّ َصاَلَة الصُّ ْقَطاٍن، َتْطُؾُع َبْق

اَلَة َمْشُفقَدٌة َمْحُضقَرٌة َحت ك َيْسَتِؼؾ  الظِّؾُّ بِ  اُر، ُثؿ  َصؾِّ َفنِن  الص  اَلِة َفنِن  َوِحقـَئٍِذ َيْسُجُد َلَفا اْلُؽػ  ـِ الص  ْمِح، ُثؿ  َأْقِصْر َط الرُّ



 
ُّ
 ؟(2)بِاْلِخَضاِب؟ َأَلْقَس لُِؿَخاَلَػِة اْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى ملسو هيلع هللا ىلصلَِؿاَذا َأَمَر الـَّبِل

 
ُّ
ْقطَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؿاَذا َكَفك الـَّبِل ـْ َباِب ُمَشاَبَفِة الشَّ

ـِ اْلَؿْشِل فِل َكْعٍؾ َواِحَدٍة؟ َأَلْقَس مِ  ؟(1)انِ َط

 
ُّ
ُثؿَّ َتْلُتقَن َأْكُتُؿ  .فِل ِديـِِف، فِل َطِؼقَدتِِف، فِل ِطَباَدتِِف، فِل ُمَعاَمَؾتِفِ  :َحَرَص َطَؾك التََّؿقُّزِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفالـَّبِل

ْكتَِخاَباِت، 
ِ
يُؿْؼَراصِقَّةِ ُتريُدوَن َأْن واْلَقْقَم ُتِريُدوَن َأْن َكْلُخَذ بِآ ـْ َباِب  :نَ ، َوَتُؼقُلقَكْلُخَذ بِالد 

َهَذا مِ

 اْلَؿَػاِسِد!َدْرِء اْلَؿَصالِِح وَ َجْؾِب 

ِريعَ  َرْتفا الشَّ ِريَعُة، َواْلَؿَػاِسُد قْد قرَّ َرْتفا الشَّ ؟! َواْلَؿَصالُِح َقْد َقرَّ ُة، َأيُّ َمْصَؾَحٍة فِل ِخاَلِف الـَّص 

َّٓ بَِؿا َمْصَؾَحُتُف َخالَِصٌة  َٓ َيْلُمُر إِ اِرُع  ا َمْػَسَدُتُف َخالَِصٌة َأْو َراِجَحةٌ َفالشَّ َّٓ َطؿَّ َٓ َيـَْفك إِ  .َأْو َراِجَحٌة، َو

 
َ
ا اْلَؿَصالُِح اْلُؿْرَسَؾُة َوِهل َْمِر  :َأمَّ ْٕ ِريَعُة بِا َْمِر َواْطتَِباِر الـَّْفِل، َفَؾْؿ َتْلِت الشَّ ْٕ ـِ اْطتَِباِر ا اْلُؿْؾَغاُة َط

َّٓ َتُعقَد َطَؾك َكصٍّ بِنِْبَطاٍل، بَِفا َأِو الـَّْفِل َطـَْفا  ـْ َطِؿَؾ بَِفا َأ ـْ َشْرصَِفا ِطـَْد َم
لَِذاتَِفا، َفَؾَفا فِْؼٌف آَخُر، َومِ

ْكتَِخاَباُت َطاَدْت َطَؾك ُكُصقٍص 
ِ
ا َواِحًدا-َوآ  .(3)ْبَطالٍ اإلِ بِ  -َوَلْقَس َكصًّ

                                                                                                                                                     

اَلِة َحت ك  ِحقـَئٍِذ ُتْسَجُر َجَفـ ُؿ، َفنَِذا َأْقَبَؾ اْلَػْلُء َفَصؾِّ َفنِن   ـِ الص  َل اْلَعْصَر، ُثؿ  َأْقِصْر َط اَلَة َمْشُفقَدٌة َمْحُضقَرٌة َحت ك ُتَصؾِّ الص 

ارُ  ـَ َقْرَكْل َشْقَطاٍن، َوِحقـَئٍِذ َيْسُجُد َلَفا اْلُؽػ  َفا َتْغُرُب َبْق ْؿُس َفنِك   «.َتْغُرَب الش 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص( مـ حديث أبل هريرة: أن رسقل اهللا 1203ؾؿ )(، ومس5899، 3461ومـ ذلؽ ما أخرجف البخاري )( 2)

 «.إِن  الَقُفقَد، َوالـ َصاَرى لَ َيْصُبُغقَن، َفَخالُِػقُهؿْ »

وغقرهؿا، أما ما ورد يف طؾة الـفل: فلخرجف  "الصحقحقـ"إحاديث يف الـفل طـ الؿشل يف كعؾ واحدة كثقرة يف ( 1)

هنك طـ الؿشل يف الـعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح طـ أبل هريرة، أن رسقل اهللا  ( بسـد2358) "مشؽؾ أثار"الطحاوي يف 

ْقَطاَن َيْؿِشل بِالـ ْعِؾ اْلَقاِحَدةِ »القاحدة وقال:   .«إِن  الش 

فالحديث يف الـفل طـ الؿشل يف كعؾ واحدة صحقح مشفقر، وإكؿا »(، وقال: 348) "الصحقحة"وصححف إلباين يف 

جُت حديث الطحاوي هذا لتضؿـف ًٓ واحًدا مـ إققال التل ققؾت يف تحديدها خرَّ  «.طؾة الـفل، ففق يرجح قق

 (.156ص سقليت الؽالم طـفا )( 3)



ـْ مُ  اِرُع َأَتك بِالـَّْفِل َط َٓ َتْدُخُؾ فِل َقاِطَدِة اْلَؿَصالِِح  اِب اْلَجِحقِؿ:َشاَبَفِة َأْصحَ َفالشَّ َولَِفَذا 

 .َواْلَؿَػاِسِد، َأْرُجق أْن َتْعَؾَؿ َهَذا

َنَّ 
ِ
 َمَحؾُّ اْجتَِفاٍد، لَِؿاَذا؟ ٕ

َ
تِل ِهل َٓ َتْدُخُؾ فِل َقاِطَدِة اْلَؿَصالِِح َواْلَؿَػاِسِد، الَّ ْكتَِخاَباُت 

ِ
َما  َفآ

ا اِرُع فُفَق َمْػَسَدٌة،ُفَق ِرُع فَ اْطَتربُه الشَّ اِرُع، َفُفَق َهَذا الَِّذي  َمْصَؾَحٌة، َوَما َأْلَغاُه الشَّ َوَما َسَؽَت َطـُْف الشَّ

ارِ  ـْ ُحْؽِؿ اْلَجاِهؾِقَِّة؟َمَحؾُّ اْجتَِفاٍد، َفَفْؾ َسَؽَت الشَّ ـِ اْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما  ُع َط اِرُع َط َهْؾ َسَؽَت الشَّ

 ؟هللاُاَأْكَزَل 

ا  ـْ ُطُؼقلُِؽْؿ، َما تُؼقُلقَن بَِؿْحِض الـُُّصقِص، وَ فَ َأْكُتْؿ َأمَّ
ِحقِح َٓ َتُؼقُلقَن مِ بَِبْعِض اْلِػْؼِف الصَّ

، وَ  ـَ ةِ َٓ لَِشِريَعِة َرب  اْلَعاَلِؿق ُمَّ ْٕ  .بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا

ِذي َيْخُرُج َطَؾك َطَؾك َأنَّ الَّ  -َواِحًدا فِل التَّاِريِخ لِقاًل َوَلْق دَ - َهاُتقا َلـَا َدلِقاًل  :مِْثَؾَؿا َتُؼقُل َأْكَت 

َمامِ  ُؿ َلُؽؿْ  :، ُيَؼاُل َطـْفُ اإْلِ ـُ ُكسؾ   .ُمْبَتِدٌع، َوَكْح

ـَ اْلؽَِتاِب ولَِؿاَذا َتْلتِل بِالتَّاِريِخ؟ 
ـَِّة، َكْلتِقَؽ مِ ـَ اْلؽَِتاِب َوالسُّ

لَِؿاَذا تُؼقُل بِالتَّاِريِخ؟! ُقْؾ مِ

ـَِّة، لَِؿاذَ َوا ـَ التَّاِريِخ؟!لسُّ
 .َفَؾْقَس التَّاِريُخ َمْصَدَر َتْشِريٍع، َوإِكََّؿا َمَصاِدُر التَّْشِريِع َمْعُروَفةٌ  ا َكْلتِقَؽ مِ

: ْكتَِخاَباِت  اْكُظُروا َكْقَػ َتـَاَوَل  َفَعَؾك ُكؾٍّ َٓ ـْ َمْسَلَلُة ا ًٓ َطْؼؾِقًّا َخالًِقا مِ ِكَتاٍب َأْو ُسـٍَّة  ؟! َتـَاَوَلَفا َتـَاُو

ةِ  ُمَّ ْٕ  .َأْو َفْفِؿ َسَؾِػ ا

ْكتَِخاَباِت َكاَلٌم َيُطقُل 
ِ
 .اْلَؽاَلُم فِل آ

ْكتَِخاَباِت، َوهُ وَ 
ِ
ُخقَل فِل  :قُل َيؼُ  َما َقْد ُيَدْكِدُن َطَؾْقَفا، لَ َقْد َتْبَؼك ُشْبَفٌة فِل َمْسَلَلِة ال إِنَّ الدُّ

زَ  ْكتَِخاَباِت َقْد َجقَّ
ِ
ُطقُهْؿ؟!آ  ُه َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َفَعاَلَم َلْؿ ُتَبد 



ْطُفؿْ َطاَلَم َلْؿ  :َوَمْسَلَلةُ  َـّ ُكَبد 
ا، َلؽِ ـَ  الَؽاَلُم ُهـَا، َسـَْعِؼُد َلَفا َفْصاًل َخاصًّ

لَِبَقاِن اْلَؿْشُروِع مِ

 .اْلَؿْؿـُقعِ 

ـُ َوَسـُبَ  َٓ كُ  -َتْؽَراًرا َوِمَراًرا-قِّ ـُ  ْرِطقََّة، بَ َكْح َة الشَّ َِدلَّ ْٕ ، َوَتبَِع ا ـْ َسَؾَؽ َمَسالَِؽ َأْهِؾ اْلَحؼ  ُع َم د 

ةِ  ُمَّ ْٕ ـَِّة بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا َحاَرَب اْلِحْزبِقََّة، َحاَرَب  :َوَكاَن فِل َحَقاتِِف ُكؾ َفا َيْدُطق إَِلك اْلؽَِتاِب َوالسُّ

ْكتَِخاَباِت 
ِ
 َطَؾْقِف َدلِقٌؾ،  ...، اْلَبْرَلَؿاكِقََّة، َحاَرَب آ

َ
 َطَؾْقِف اْجتَِفاٌد فِل َمْسَلَلٍة َأْو َخِػل

َ
إَِلك آِخِره، ُثؿَّ َخِػل

ـَُّة َفَتَرَكَفا لَِؼْقِل ُفاَلٍن،  ـْ َباَكْت َلُف السُّ  .َؾُف َشْلٌن آَخرُ فَ َفَفَذا َشْلُكف َشْلٌن، َوَم

ـَ َجق   ا اْلَؽاَلُم َطَؾك اْلُعَؾَؿاِء ال ِذي ًل َأم  قَفا، َفَفُمَلِء َأو 
ُخقَل فِ ْكتَِخاَباِت َوالدُّ

ِ
ُزوا  :ُزوا ال َما َجقَّ

َّٓ َكَؼَع فِل ُمَخاَلَػٍة َشْرِطقٍَّة، وَ  ُزوا بَِشْرِط َأ َؿ َشْرَع اَأْن بِنِْصاَلٍق، إِكََّؿا َجقَّ ، -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-هللاِ ُكَحؽ 

َّٓ َكَتَؼؾََّد اْلَقَضاِئَػ اْلؿُ  َْصِؾ: َوَأ ْٕ ُف َطَؾك ِخاَلِف ا َنَّ هذا ُكؾَّ
ِ
ـَ َهَذا الـ َظاِم: ٕ َمَة ِضْؿ َفُفْؿ إِكََّؿا َحرَّ

ـْ اْطَتَبُروَها 
َْمِر بِاْلَؿْعُروِف  َباِب مِ ْٕ اِخُؾ  ،َؽاِر اْلُؿـَْؽِر َوَتْؼؾِقؾِفِ إِكْ وَ  ا ا إَِذا َكاَن الدَّ َسَقَؼُع فِل فِقَفا  َأمَّ

مَ  ُخقُل اِت َفعَ اْلُؿَحرَّ  ؟!اَلَم إَِذِن الدُّ

َباَحَة، َوَترَ  ِء َفَلَخُذوا اإْلِ َٓ تِلَفَجاَء َهُم  .َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا َؿاءُ بَِفا اْلُعؾَ  َهاَققَّدَ  ُكقا تَِؾَؽ اْلُؼُققَد الَّ

ا َكَؼُؾقا ائَِؿِة  َوبِالتَّالِل َلؿَّ ـَ فِل التَّْصقِ َوَغْقِرَها َبْعَض َفَتاَوى الؾَّْجـَِة الدَّ
يِت، َأَخُذوا َما َأَراُدوا مِ

 اْلَػْتَقى، َوَتَرُكقا َأْصَؾ اْلَػْتَقى َوَمـَاَصَفا!

ائَِؿةِ  ْجـَِة الد  َفْت إَِلك الؾ  ـَ الَػَتاَوى ال تِل ُوجِّ ْكتَِخاَباِت َوالتَّْرِشقُح  :َفِؿ
ِ
َهْؾ َيُجقُز التَّْصِقيُت فِل آ

 ؟هللاَُتْحُؽُؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا َلَفا، َمَع اْلِعْؾِؿ َأنَّ باَِلَدكا



َح َكْػَسُف َرَجاَء َأْن َيـَْتظَِؿ يف ِسْؾِؽ ُحُؽقَمٍة َتْحُؽُؿ بَِغْقِر » :َفَؽاَن اْلَجَقاُب  َٓ َيُجقُز لِْؾُؿْسؾِِؿ َأْن ُيَرش 

ْساَلِم، َفاَل َيُجقُز لُِؿْسؾٍِؿ هللاَُما َأْكَزَل ا ـْ َيْعَؿُؾقَن فِل ، َوَتْعَؿُؾ بَِغْقِر َشِريَعِة اإْلِ َأْن َيـَْتِخَبُف َأْو َغْقَرُه مِؿَّ

ـْ َيـَْتِخُبقَن  ـَ َوَم ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َح َكْػَسُف مِ ـْ َرشَّ َّٓ إَِذا َكاَن َم ُخقِل فِل  -َهِذِه اْلُحُؽقَمِة، إِ َيْرُجقَن بِالدُّ

ْساَلِم، َواتََّخُذوا َذلَِؽ َوِسقَؾًة إَِلك َذلَِؽ َأْن َيِصُؾقا بَِذلَِؽ إَِلك َتْحِقيِؾ اْلُحْؽِؿ إَِلك اْلَعؿَ  ِؾ بَِشِريَعِة اإْلِ

َّٓ فِل َمـَاِص  ُخقِل إِ َح َكْػَسُف َبْعَد َتَؿاِم الدُّ ـْ َرشَّ َّٓ َيْعَؿَؾ َم َٓ التََّغؾُِّب َطَؾك كَِظاِم اْلُحْؽِؿ، َطَؾك َأ َب 

ْساَلمِقَّةِ  ِريَعِة اإْلِ  .(2)«َتَتـَاَفك َمَع الشَّ

َّٓ َأْن  :لَيْعـِ  ِريَعِة،إِ تِل َتَتـَاَفك َمَع  َيُؽقَن َكاِصًرا لِؾشَّ َٓ َيْعَؿُؾ فِل اْلَؿـَاِصِب الَّ َرافًِعا لَِقاَءَها، َو

ًما، َوُربََّؿا َيُؽقُن ُمَؽػ   ُر ُمَحرَّ َٓ ُيَؼر  َٓ ُيَقل ل اْمَرَأًة، َو َٓ ُيْؼِسُؿ َطَؾك َدَساتِقَر، َو ِريَعِة، َو فِل َبْعِض ًرا الشَّ

َْحَقانِ  ْٕ  .ا

ْجـَُة َكْػُسَفا ُسئَِؾْت ُسَماًل ُمَباِشًرافَ َولَِفَذا  ْسُتقِر الَِّذي َيْحُؽُؿ  :الؾ  َهْؾ َيُجقُز اْلَؼَسُؿ َطَؾك الدُّ

ـِ اْلَقْضِعقَِّة؟  بِاْلَؼَقاكِق

ْجـَةُ  ـِ اْلَقْضِعقَّةِ » :َفَؼاَلِت الؾ  ـْ َغْقِر َقَسٍؿ، َفَؽْقَػ َمَع اْلَؼَسِؿ؟! َٓ َيُجقُز اْلَعْؿُؾ بِاْلَؼَقاكِق
 .(1)«مِ

                                                 

 (.407-13/406) "فتاوى الؾجـة الدائؿة"( 2)

أرجق إفادتـا طـ بعض الؿسؾؿقـ الذيـ ُيْؼسؿقن  وكص السمال والػتقى هق:(، 2/547) "فتاوى الؾجـة الدائؿة"( 1)

ام الؼقاكقـ القضعقة، مع أن هذه الؼقاكقـ تعارض الشريعة اإلسالمقة، ففؾ هذا العؿؾ مـ إطؿال باهللا طؾك احرت

الؿحرمة، حقث جرت بعض الؿجالس التشريعقة طؾك أن ُيْؼسؿ العضق طـد اختقاره طؾك هذا الَؼَسؿ، يرجك بقان 

 الحؽؿ الشرطل يف ذلؽ؟



َن َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ْٔ ـْ َغْقِر َقَسٍؿ، َفَؽْقَػ إَِذا َكاَن َمَع الَؼَسِؿ؟َفَؿاَذا أْكَت َقائٌِؾ ا
َٓ َيُجقُز اْلَعْؿُؾ مِ  ؟ 

َٓ وَ  ِء َأْقَسُؿقا َأْم  َٓ َٓ َوهَ  ؟-اْمَتـََع َبْعُضُفؿْ َوإِِن - َهُم ـِ إِْن َلْؿ ُيْؼِسُؿقا َفَؼْد َطِؿُؾقا بِالْ ِء وَ ُم َؼَقاكِق

ِرو َن، ُيَبر  ْٔ َساتِقاْلَقْضِعقَِّة، َبْؾ َصاُروا َأَساتَِذًة ا  َر!َن َبْؾ َوَيَضُعقَن الدَّ

ـُ َكُؼقُل  ـِ  :َوَكْح تِل َتَضُع  الَؿْقُجقدُ َم ِة التَّْلِسقِسقَِّة الَّ ْسُتقِريَّ َن فِل الؾ َجاِن الدُّ ْٔ اْلُحْؽَؿ بَِغْقِر َما ا

 ؟!هللاَُأْكَزَل ا

ُػ  :َيُؼقُلقنَ  ُػقنَ ُكَخػ  ٍم بِـِْسَبِة مَِئٍة بِاْلِؿَئِة إَِلك َأَقؾَّ مِـُْف، َيِصقُر  . ُتَخػ  ـْ ُمَحرَّ
ـْ َماَذا إَِلك َماَذا؟ مِ

مِ

ـَ بِاْلِؿَئِة!  تِْسَعًة َوتِْسِعق

ِم، َوَهَذاُققِع إَِذْن اْلُعَؾَؿاُء َشَرُصقا َطَدَم اْلقُ  ْقِخ الُعَثْقِؿقـ  فِل اْلُؿَحرَّ ُخقِل،  $الشَّ ا َقاَل بِالدُّ َلؿَّ

ِم، َتْدُخُؾ َتْدُطق إَِلك ا َطَدمَ  اْشَتَرطَ  قُخ ۵هللاِ اْلُقُققِع فِل اْلُؿَحرَّ َحتَّك َوَلْق ُكـَْت َوْحَدَك،  :، َقاَل الشَّ

 .(2)َقْد َيـَْػُع بَِؽ  ۵هللاَ َفنِنَّ ا

                                                                                                                                                     

 «.ع القؿقـ، وٓ شؽ أكف مع القؿقـ يؽقن أشد إثًؿآ يجقز ذلؽ مـ غقر يؿقـ فؽقػ م» فلجابت الؾجـة:

الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء: برئاسة الشقخ طبد العزيز بـ باز، وطضقية كؾ مـ الشقخ: طبد الرزاق طػقػل،  

 وطبد اهللا بـ غديان، وطبد اهللا بـ قعقد.

فنذا قال قائؾ: اخرتكا واحًدا لؽـ أغؾب الؿجؾس طؾك » (:211)مادة صقتقة، الؾؼاء رقؿ  "لؼاء الباب الؿػتقح"يف ( 1)

خالف ذلؽ كؼقل: ٓ بلس هذا القاحد إذا جعؾ اهللا فقف بركة، وألؼك كؾؿة الحؼ يف هذا الؿجؾس سقؽقن لفا تلثقر، 

 «.۵وٓبد لؽـ يـؼصـا الصدق مع اهللا كعتؿد طؾك إمقر الؿادية الحسقة، وٓ كـظر إلك كؾؿة اهللا 

ق فرض أن مجؾس الربلؿان لقس فقف إٓ طدد قؾقؾ مـ أهؾ الحؼ والصقاب، سقـػعقن لؽـ طؾقفؿ أن حتك ل» وقال:

. أما الؼقل: إن الربلؿان ٓ يجقز وٓ مشاركة الػاسؼقـ وٓ الجؾقس معفؿ، هؾ كؼقل: كجؾس ۵َيْصدققا اهللا 

 لـقافؼفؿ؟ كجؾس معفؿ لـبقـ لفؿ الصقاب.



ا َأْن َأْطَؿَؾ  ِطـَْدَماَمَتك؟  ـْ ؽِ لَ ل َكَعْؿ، َيـَْػُع بِ  يُؿْؼَراصِقََّة، َأمَّ َأْدُخُؾ َوُأْكؽُِر اْلِحْزبِقََّة، َأْدُخُؾ َوُأْكؽُِر الد 

يُؿْؼَراصِقَِّة!  يؿُ  ِسْؾِؽ  َوَأْن َأْكَتظَِؿ َتْحَت بِالد  ْثِؿ إَِذْن؟ َفَلَكا ُمَتَعاِوٌن َطَؾك ا َفَؿا َفاِئَدتِل ْؼَراصِقَِّة!الد  إْلِ

ُـّ بِِف اْلَعَؿُؾ  :الـَّاِس َوَتْؾبِقٌس َطَؾْقِفؿْ َواْلُعْدَواِن، َأِضْػ إَِلك َذلَِؽ َأنَّ َهَذا َتْغِريٌر بِ  ـْ ُيَظ َفنَِذا َدَخَؾ َم

ـْ َدَخَؾفُ  ٌز: َوبِالتَّالِل َطِؿُؾقا بِِف َواْقَتَدْوا بَِؿ
َـّ الـَّاُس َأنَّ َهَذا َجائِ ِريَعِة َض  .بِالشَّ

ْعِب َبْعَد اْلَبْسَؿَؾِة، َقاَل فَ  لَِفَذاوَ  ُل َكؾَِؿٍة َقاَلَفا َرئِقُس َمْجؾِِس الشَّ ُل َيْقٍم َسـَْعَؿُؾ  :َلوَّ َأوَّ

يُؿْؼَراصِقَِّة اْلَحؼ   ـْ َيُؼقُل . بِالد  يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَأْصَبَح َم ـَ  :َوُكؾٌّ َيَتـَاَفُس فِل اْلَؼْقِل بَِفِذِه الد  َفْرٌق َبْق

يُؿْؼَراصِقَِّة اْلِؿْصِريَِّة، ا ـَ اْلَؽؾِؿَ وَ لد 
يُؿْؼَراصِقَِّة اْلَغْربِقَِّة، َوَغْقُر َذلَِؽ مِ تِل َما ُكـَّا َكْسَؿعُ الد  ـْ َفا اِت الَّ

َقْبُؾ مِ

ْصاَلِق، َبْؾ  ! َبِؾ  :َيُؼقُل َبْعُضُفْؿ  َطَؾك اإْلِ
ٌّ
ـُ َسـَْعَؿُؾ  :ُؼقُل يَ َبْعُضُفْؿ الؾ قْبَرالقُُّقَن َفِصقٌؾ إِْساَلمِل َكْح

 ( َوَكَذا َمَع َبْعِض التَّْعِدياَلِت!72بَِؼاُكقِن )

ا َدَخَؾ  ِء َوَلؿَّ َٓ قَرى؟َهْؾ َكاَدْوا بِاَهُم ْعِب َأْو َمْجؾِِس الشُّ ِريعِة فِل ُقبَِّة َبْرَلؿاِن َمْجؾِِس الشَّ ا  لشَّ َلؿَّ

ـْ َطَؾك َهِذِه هللاِْلَحْؿُد ا :َقاُلقا َهْؾ  ،ه الَؿَجالِسِ َدَخُؾقا إَِلك َهذِ 
ُر مِ ـُ ُكَؼر  َن، َوَكْح ْٔ ـُ َأْغَؾبِقٌَّة ا ، َكْح

ِة اْلُحْؽَؿ بَِؿا َأْكَزَل ا  َهْؾ َقاُلقا َذلَِؽ؟ .-ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-هللاُ اْلَؿـَصَّ

  َأْكَت َسِؿْعَت َيا َشْقُخ َوِحقدُ 
 
َؾِػل اَهال َباَباُهؿ ُشـُقَدَة لؾـََصاَرى فِ َتْعِزَيَة ِحْزِب الـُّقِر السَّ تِل َطزَّ  الَّ

ي الـََّصاَرى فِ فِقَفا َماَذا َقاَل وَ َتْذُكُر َهِذِه التَّْعِزَيَة،  .-قَّةِ ِذي َكاَن َمَعـَا فِل اْلُؽؾ  الَّ -َسق د ُحَسْقـ  ل ؟ ُيَعز 

ي اْلِؿْصِري ق ىَطزَّ  َباَباُهْؿ ُشـُقَدَة، َوَما ِء َفَؼْط َبْؾ ُيَعز  َٓ يـَا فِل َماَذا؟ َما اْلُؿَصاُب الَِّذي َهُم ! ُيَعز  ـَ

                                                                                                                                                     

 تجقز الؿشاركة: ٕن هذا الرجؾ الؿستؼقؿ يجؾس إلك الرجؾ الؿـحرف، هؾ بعض اإلخقان مـ أهؾ العؾؿ قالقا: ٓ

هذا الرجؾ الؿستؼقؿ جؾس لقـحرف أم لقؼقؿ الؿعقج؟! كعؿ لقؼقؿ الؿعقج ويعدل مـف إذا لؿ يـجح هذه الؿرة كجح يف 

 «.الؿرة الثاكقة



ق د َطْسَؽر، َماَذا َقاَل؟ َقاَل   َأْن َكُؼقَل ِطـَْد اْلَؿَصائِِب  :ُأِصْبـَا بِِف؟! َوَسِؿْعَت السَّ
ُّ
َؿـَا الـَّبِل إِنَّ  :َلَؼْد َطؾَّ

ـَ َلَتْدَمُع، َوإِنَّ اْلَؼْؾَب َلَقْخَشعُ   .اْلَعْق

 الشَّ 
َ
َ الَبْرَلَؿاكِقَُّة!َهِذِه ِهل

 ِريَعُة؟! َهِذِه ِهل

ُخقَل فِل َهِذِه -هللاُا ؿُ َهَداكُ -ُف َمْرُدوٌد َطَؾْقُؽْؿ َفَفَذا ُكؾُّ  َباِب: َفنِنَّ الدُّ َٓ َتْضَحُؽقا َطَؾك الشَّ ، َو

ِة، وَ  َكَُّف ِخاَلُف مِـَْفاِج الـُُّبقَّ
ِ
ـْ َيـَْػَع: ٕ ـِ َما َكَػَع َيْقًما، َوَل ـُ َأْن ُكْمَتك التَّؿْ اْلَؿَقاِدي

ـَ بِِخاَلِف َٓ ُيْؿؽِ ؽِق

ِة َأَبًدامِـَْفاِج الـُّ   .(2)ُبقَّ

                                                 

إطالن "وهق مطبقع مع كتابف - "صحقحةالـصقحة ببقان صرق الجفاد غقر ال"قال أحؿد بـ أبل العقـقـ يف كتابف ( 2)

: مصارطة إكظؿة الحاكؿة ومـازطتفا يف -(390مؽتبة ابـ طباس/الطبعة إولك )ص "الـؽقر طؾك غالة التؽػقر

 السؾطة طـ صريؼ آكتخابات:

اب طؾك السؾطة إن مؿا يعده بعض الؿـتسبقـ إلك )الدطقة إلك اهللا( جفاًدا يف سبقؾ اهللا، مـازطة إكظؿة وإحز»قال: 

بغقر طؾؿ، فنكف ٓ يجقز الزج بالشباب الصالح يف هذا الصراع،  ۵طـ صريؼ آكتخابات، وهذا مـ الؼقل طؾك اهللا 

العـاويـ مـفا هـا ثؿ ذكر مػاسد ذلؽ وإدلة طؾقف، وأذكر ...« فضاًل طـ أن يؽقن جفاًدا يف سبقؾ اهللا: وذلؽ ٕمقر 

 بالؽتاب:ومـ أراد آستزادة فعؾقف ، فؼط

ر مـف الـبل  *  .ملسو هيلع هللا ىلصصؾب القٓية، وهق أمر َحذَّ

إهاكة الديـ والسـة، وتشؽقؽ ضعاف الـػقس يف الصالحقـ يف كقهنؿ حريصقـ طؾك الؿـاصب والرئاسة، وتعريض  *

 الديـ لألخذ والرد، فتؾؽ إهاكة طظقؿة لؾشريعة.

 آطرتاف بالديؿؼراصقة الباصؾة. *

 ريؼ لألمة وإثارة الػتـ والشحـاء والصراطات بقـفا.ما يف هذه آكتخابات مـ تػ *

 مخالػة صريؼ الرسؾ التل تؼقم طؾك إصالح الؼاطدة وتربقة الؿسؾؿقـ طؾك الؽتاب والسـة. *

 إن الذيـ يسؾؽقن هذا السبقؾ جربقا مرات ومرات، ولؿ ُيحصؾقا إٓ الخقبة والخسارة. *

ف هذا الشباب لؾرتبقة طؾك الؽتاب والسـة لحصؾ خقر تضققع جفقد الشباب الؿخؾص يف مفاترات وهتافا * ت، فؾق ُوج 

 كثقر.



ـُ َباٍز َواْلُعَثْقؿِ  -َثاكًِقا ْ َطْشَرَة َسـًَة َأْو َأْكَثَر، َفاْب
ـْ َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء َهِذِه َمْقُجقَدٌة ُمـُْذ اْثـََتل

ـُ َماَتا مِ ق

 
ْ
ـَ َأِو اْثـََتل ُخقِل فِل اْلَبْرَلَؿاَكاِت،بَِتْحِريِؿ ال َوُكـُْتْؿ ُتْػُتقنَ  ،َطْشرَة َسـَةً  َطْشِر ِسـِق  َوَتْحِريؿِ  دُّ

يُؿْؼَراصِقَِّة،  يُؿْؼَراصِقَُّة فِل اْلِؿقَزانِ »َبْعُضُؽؿ َألََّػ والد  ـُ َطْبِد اْلَعظِقؿِ  َوُهقَ « الد  َوَبْعُضُؽْؿ  ،(2)َسِعقُد ْب

ـَ 
َأ مِ يُؿؼْ الَتَبرَّ ـِ إِْسَؿاِطقَؾ، َراصِقَّةِ د  ِد ْب ،  :َوَقاَل  مِْثُؾ ُمَحؿَّ

ٌّ
يُؿْؼَراصِقَِّة َأكََّفا كَِظاٌم ِشْرِكل اْلُؿْشؽَِؾُة َمَع الد 

َؾِػقَّةَ  ْطَقَة السَّ ـُ َأْن ُكَؾط َخ الدَّ
َٓ ُيْؿؽِ  .(1)َوُتَخالُِػ اْلَعِؼقَدَة، َو

                                                                                                                                                     

 إلك دمقية كؿا حدث يف الجزائر. هذه الصراطات تتحقلكثقًرا ما  *

ر مـف، بعدما  $ ثؿ أخذ يف الـؼؾ طـ شقخف طالمة القؿقـ مؼبؾ بـ هادي طف وَحذَّ الذي لق كان حقًّا لؽان أول َمـ َبدَّ

هذه الثقرة الؿشئقمة وخاض يف إحزاب والديؿؼراصقة، والعجقب أكف كؼؾ طـف فتقى استدٓل  اكؼؾب طؾك طؼبقف بعد

 $ يف دخقل الربلؿاكات لؾؿصؾحة، ورد الشقخ مؼبؾرحؿفؿا اهللا  البعض بؿا ورد طـ الشقخقـ ابـ باز والعثقؿقـ

 طؾك ذلؽ.

 .«ؿ ُيحصؾقا إٓ الخقبة والخسارةإن الذيـ يسؾؽقن هذا السبقؾ جربقا مرات ومرات ول»الشاهد هق ققلف: 

 ومـ كؾؿاتف يف بداية كتابف هذا:( 1)

 .«وخرج بعض مـ يـتسب لؾعؾؿ الشرطل يفتػ هق أخر بالديؿؼراصقة اإلسالمقة ...(: »2)ص ققلف

 «.ويا حسرتا طؾك العباد الذيـ باطقا ديـفؿ بدكقا غقرهؿ، وأضاطقا أكػسفؿ بؿـاهج وضعقة كػرية(: »1وقال )ص

كجد مبادئ الديؿؼراصقة تؼقل: إن الحؽؿ لؾشعب بالشعب لصالح الشعب، فاإللف الؿعبقد طـد (: »5ل )صوقا

 «.الديؿؼراصققـ هق الشعب، وٓشؽ أهنا صقرة مـ صقر القثـقة العصرية

 «.والجاهؾقة صقر مؽرورة ٓ تؼتصر طؾك حؼبة زمـقة، وٓ طؾك مؽان دون آخر(: »8وقال )ص

الشبفات والـظريات والػؾسػات، التل يؿقج هبا القاقع مثؾ آشرتاكقة والديؿؼراصقة ...  وما أكثر(: »9وقال )ص

وبسبب الجفؾ بقاقعفا وحؼقؼتفا: اكحرفت فقفا قطاطات مـ الـاس، يـادون هبا ويصرخقن بتطبقؼفا والعقش يف 

 «.ضاللفا

 «.ؼت طؾك إمةوكاكت الديؿؼراصقة هل إحدى هذه السفام الخبقثة التل ُأصؾ(: »21وقال )ص

 أي بالديؿؼراصقة، ومـ كالمف طـ الديؿؼراصقة:( 1)



 َطْشَرَة َسـًَة َأْو َأْكَثرَ  َمْقُجقَدةً  َكاَكْت أيًضا  اْلُعَؾَؿاءِ  َفَتاَوىوَ ُكؾُّ َهَذا َمْقُجقٌد، 
ْ
، َفؾَِؿاَذا َلْؿ ُمـُْذ اْثـََتل

ـْ َفَتاَوى ا ؟َتْلُخُذوا بَِفا َن،َلْؿ َتُؽ ْٔ  َمْقُجقَدةٌ وَ  ْلُعَؾَؿاِء َصاِرَئًة ا
َ
ـْ َقْبُؾ  إِكََّؿا ِهل

َتْلُخُذوا ، َفؾَِؿاَذا َلْؿ مِ

 .(2)اكًِبا؟!َج  ُتُؿقَها، َوَصَرْح بَِفا

                                                                                                                                                     

ت مـذ بداية هذه الصحقة » )مادة صقتقة(: "كصقحة مقضقطقة لؾتقارات الجفادية"يف  ققلف يف الحؼقؼة إن الدطقة قد َمرَّ

ـ البعض ٓ يتعظقن، إلك أن بؽثقر مـ التجارب، التل كان مـ الؿػرتض أن يستػاد مـفا، وتستخؾص مـفا العرب، لؽ

 ويصرون طؾك سؾقك مسؾؽ معقـ، طؾك أمؾ أن يمدي إلك هدف مؼصقد.

كحـ اطتربكا بال شؽ خالل فرتة الصحقة إخقرة، ومـ ذلؽ وضقح ما يسؿك بـ )التجربة الربلؿاكقة(، ومحاولة إطزاز 

ا أرى الؼقم يػعؾقن إٓ كؿا كان طـ صريؼ سراب الديؿؼراصقة الؿقهقم، وم سبحاكف وتعالكاإلسالم وإقامة حؽؿ اهللا 

يػعؾ الؿشركقن يف الجاهؾقة، فقعتربون الديؿؼراصقة إلًفا يعبدوكف مـ دون اهللا، ولؽـفا كلصـام العجقة التل كاكقا 

يصـعقهنا مـ التؿر فنذا جاطقا أكؾقها! وهذه الديؿؼراصقة التل يعبدوهنا ويسبحقن بحؿدها أن إذا احتاجقا إلقفا 

ؿقها، كؿا حصؾ يف مصر، وكؿا حصؾ يف الجزائر، فالؿتعؾؼ بؿثؾ هذا الخقط القاهل يعترب متعؾًؼا بسراب أكؾقها والتف

 «.ٓ شلء وراءه وٓ صائؾ تحتف

 «.والديؿؼراصقة خبقثة، ولؽـ يالقتفؿ إذ اتبعقها أن يحرتمقها»وقال: 

تعـل: حؽؿ الشعب بالشعب ولؾشعب  أما الديؿؼراصقة ففل» )مادة صقتقة(: "سؾسؾة حقل دخقل البرلؿان"وقال يف 

فبدل ما يعبد وثـ واحد: هبؾ أو الالت أو العزى، فنن الشعب كؾف يؽقن آلفة لف حؼ التشريع والتحؾقؾ والتحريؿ، 

فالحؽؿ يف الديؿؼراصقة لألغؾبقة أيًّا كاكت كقطقة همٓء الـاس، أما يف اإلسالم فؿػفقم الشقرى بالؿعـك الشرطل 

والذيـ يتخذون الؼرارات التل تحتاجفا إمة هؿ الصػقة مـ أهؾ الحؾ والعؼد وهؿ أولق إمر  القاسع يخالػ هذا،

: ففؿ الذيـ يحددون الؼرارات الؿصقرية، [59]الـساء:    يبېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ىبكؿا سؿاهؿ اهللا تعالك: 

ا مع شريعة اإلسالم. كعؿ، ويؼقدون إمة لؾخقر، أما أن يؽقن الحؼ لؽؾ الـاس وآحاد الـاس: ففذا يتعارض تؿامً 

تقجد أغؾبقة يف اإلسالم، ولؽـفا أغؾبقة الصػقة مـ العؾؿاء والػؼفاء والحؽؿاء والؼادة العسؽريقـ والخرباء وكحقهؿ 

قبؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيف كؾ مجآت الحقاة، فالصػقة الؿـتؼاة هؿ الذيـ تراطل أغؾبقتفؿ، ولقس رجؾ الشارع الذي أشار إلقف الـبل 

َوْيبَِضةُ »الساطة يف ققلف:  ةِ »ققؾ: ومـ الرويبضة؟ قال:  «َيـْطُِؼ الرُّ ُؿ فِل ُأُمقِر اْلَعام  ُجُؾ الت افُِف َيَتَؽؾ   «.«الر 

ر، ولؿ يؽـ مـ الدخقل فائدة، ذلؽ بالؿصالح والؿػاسد، وأن آكتخابات أيامفا كاكت ُتَزوَّ بعضفؿ يعؾؾ ( 2)

أن هذه صريؼة شركقة باصؾة، وأن  ة بذلؽ، بؾ كالم سائر أهؾ العؾؿوكالمفؿ هذا مردود بلن فتاويفؿ يف ذلؽ غقر معؾؾ



ُمقالَِؿاَذا َلْؿ ُتْبِرُزوا فَ  -َثالًِثا ـَ َحرَّ ِذي َتاَوى اْلُعَؾَؿاِء الَّ
تِل ُيْػَفؿُ َطؾَ  َواْقَتَصْرُتْؿ َفَؼطْ  ،(2)  ك اْلَػَتاَوى الَّ

 َّٓ  كَُّؽُؿ اْطَتَؼْدُتؿ ُثؿَّ اْسَتْدَلْؾُتْؿ!َٕ مِـَْفا اْلَجَقاُز ِطـَْدُكْؿ؟! َلْقَس َهَذا إِ

                                                                                                                                                     

التؿؽقـ ٓ يؽقن مـ خالل الؿحرم فضاًل طـ كقكف شرًكا، وأن هذا لقس مـفج إكبقاء يف الدطقة إلك اهللا ... إلك غقر 

 ذلؽ.

 ومـ ذلؽ:( 1)

ضؾؿقا: ذلؽ بلن كظام الربلؿاكات وكظام  إن الؿشاركة يف آكتخابات هق ركقن إلك الذيـ» :$قال العالمة األلباين 

كؾُّ مسؾؿ طـده شلء مـ الثؼافة اإلسالمقة الصحقحة، كؾُّ مسؾؿ يعؾؿ أن كظام  -حسب ما أطؾؿ-آكتخابات يعتؼد 

 ...«.آكتخابات وكظام الربلؿاكات لقس كظاًما إسالمقًّا 

، بؾ ومـ الؿشركقـ بؾ ومـ الؿؾحديـ: ٕن الربلؿان أما الربلؿان فقشرتك فقف ما هبَّ ودبَّ مـ الؿسؾؿقـ»...  وقال:

 ،قائؿ طؾك آكتخابات، وآكتخابات يرشح فقفا مـ شاء كػسف مـ الرجال، بؾ وأخقًرا مـ الـساء أيًضا، مـ الؿسؾؿقـ

 «.مـ الؽافرات، فشتان بقـ مجؾس الشقرى يف اإلسالم، وبقـ ما يسؿك الققم بالربلؿان ،مـ الؿسؾؿات ،مـ الؽافريـ

إن هذه آكتخابات والربلؿاكات لقست إسالمقة، وإكـل ٓ أكصح مسؾًؿا أن يرشح كػسف لقؽقن كائًبا يف هذا » :وقال

 ...«.الربلؿان: ٕكف ٓ يستطقع أن يعؿؾ شقًئا أبًدا لإلسالم، بؾ سقجرفف التقار 

 (.660)الشريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"

...«. شركقة وثـقة: ٕهنا قائؿة طؾك خالف الؿـفج اإلسالمل ىف كثقر مـ إمقر آكتخابات صريؼة أوروبقة » وقال:

 (.399)الشريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر": راجع

كالم كثقر حقل هذه الؿسللة ولقٓ خشقة اإلصالة لذكرتف كؾف، خاصة وقد ادطك بعضفؿ أن  $ ولؾعالمة إلباين

 ."ة الفدى والـقرسؾسؾ"الشقخ ُيجقز آكتخابات، فؾرتاجع 

وقد طرفـا أن آكتخابات صاغقتقة، وذكركا هذا يف » (:126)ص "تحػة الؿجقب"يف  $وقال العالمة مؼبؾ بـ هادي 

، ومثؾ "الؿصارطة"، ومثؾ "قؿع الؿعاكد وزجر الحاقد الحاسد"غقر ما شريط وهق بحؿد اهللا يف كتبـا الؿطبقطة مثؾ: 

، وغقرها مـ الؽتب، فؼد َبقَّـا أن آكتخابات تعترب "ة الؿسؾؿقـ مع الؽػارفتقى يف وحد"، و"الؿخرج مـ الػتـة"

 «.صاغقتقة

يؼقل رب العزة يف كتابف الؽريؿ: » :-يف جقاب لف طـ الكتخابات-( 246-244)ص "تحػة الؿجقب"وقال أيًضا يف 

 احد، يؼقل. والعالؿ الػاضؾ والخؿار والشققطل صقهتؿ و]السجدة[    يبے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ىب



                                                                                                                                                     

يبۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ يف كتابف الؽريؿ: سبحاكف وتعالك 

يبٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ : سبحاكف وتعالك ، ويؼقل]الجاثقة[  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئىب

. [36]آل طؿران:  يبۅ ۉ ۉ ىبيف كتابف الؽريؿ: سبحاكف وتعالك  ، ويؼقل]ص[    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦىب

حقـ جعؾقا  ]الـجؿ[   يبۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ىب: سبحاكف وتعالك لفصاحب الػضقؾة صقتف كصقت الؿرأة الػاجرة، ويؼق

 الؿالئؽة بـات اهللا، ولفؿ أكػسفؿ الذكران.

 ؟أو طؾك طفد أبل بؽر وطؿر، أم الدولة إمقية والعباسقة، وهؽذا ملسو هيلع هللا ىلصوهؾ كاكت آكتخابات طؾك طفد رسقل اهللا 

، وأن يتزوج الرجؾ بالرجؾ، وطؾك إباحة وقد اكتفك ببعضفؿ الحال يف التصقيت يف بالد الؽػر طؾك إباحة الؾقاط

الخؿر، والبـقك الربقية. وكؾ شلء يؿؽـ أن يجري تحت التصقيتات وآكتخابات، ورب العزة يؼقل يف كتابف الؽريؿ: 

 .]الؿائدة[  يبی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبىبىب

، ويؼقل أيًضا: [221: ]هقد    يبڈ ژ ژ ىب: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل لـبقف محؿد سبحاكف وتعالك فلكت مطالب بآستؼامة، واهللا 

يبوئ وئ : سبحاكف وتعالك فـحـ ملمقرون بآستؼامة طؾك الؽتاب والسـة، يؼقل [6]فصؾت:   يبڌ ڎ ىب 

   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ىب

 .[75-74]اإلسراء: 

مقة؟ وأطظؿ مـ هذا أن وما هل طاقبة آكتخابات يف أفغاكستان؟ وما هل ثؿرات آكتخابات يف كثقر مـ البالد اإلسال

آكتخابات وسقؾة إلك الديؿؼراصقة، وهذا الؽالم لقس مقجًفا إلك إخقاكـا السقداكققـ، فال يطالبـل أحد بالؽالم بعد 

فتقى يف وحدة "، ويف "الؿصارطة"تعبت وتؽؾؿت طؾك آكتخابات يف كتاب  أيام طؾك آكتخابات، فنكـل قد

، وكؾفا مطبقطة بحؿد "غارة إشرصة طؾك أهؾ الجفؾ والسػسطة"، ويف "لؿعاكدقؿع ا"، ويف "الؿسؾؿقـ مع الؽػار

 اهللا.

فؾعؾَّ اإلخقة السقداكققـ لؿ تبؾغفؿ الؽتب وإشرصة، أما أن تليت آكتخابات يف القؿـ ثؿ يؼقل الؼائؾ: كحـ كريد أن 

 تتؽؾؿ يف آكتخابات؟ فلققل لف:

ًٓ كسقًجا فؾؿ أر ... لغزلل رت مغزلل. غزلت لفؿ غز اًجا فؽسَّ  كسَّ

وأهؾ السـة بحؿد اهللا يطالبقن الؿسئقل أن يؽقن مسؾًؿا، ٓ يممـ بديؿؼراصقة، ويصؾل، وكحـ ٓ كريد أن كليت بغقره، 

كريد حاكًؿا مسؾًؿا. وكؼقل لؾؿسئقلقـ: أصؾحقا شلكؽؿ واستؼقؿقا، وكحـ ٓ كريد كراسقؽؿ، بؾ استؼقؿقا طؾك الؽتاب 

 والسـة.



ِف َتُؼقُل ٌة، ُثؿ  َمَع َذلَِؽ َهِذِه َأْسئِؾَ  ُكؾُّ  ـَ تْ ِطـَْدَما تَ َلْسـَا بَِلْصَحاِب َهًقى،  :ُكؾِّ ِذي ُرُك َكاَلَم اْلُعَؾَؿاِء الَّ

 َ ْٕ ُمقَن، َوَمَعُفُؿ ا ُة، وَ ُيَحر  ِء، َفأِلَكَُّف َتلْ ِدلَّ َٓ  .َغَرٌض فِل َذلَِؽ  َلَؽ ُخُذ بَِؽاَلِم َهُم

                                                                                                                                                     

ب طؾك الؿستػتل أٓ يؽقن حاصب لقؾ تؼقل: قد قال الشقخ فالن كذا، وقال الشقخ فالن كذا، بؾ تتثبت مـ وأققل: يج

ويسللف ويؼقل لف: يا محؿد إين سائؾؽ فؿشدد طؾقؽ يف الؿسللة، فال تجد  ملسو هيلع هللا ىلصديـؽ، فؼد كان الرجؾ يليت إلك الـبل 

 طؾلَّ يف كػسؽ.

 بـ أبل صالب، وأحؿد بـ حـبؾ، فنّكفؿ أجؾ يف كػقسـا مـ طالؿ طصري.ولق كـا مؼؾديـ لؼؾدكا أبا بؽر الصديؼ، وطؾل 

وأريد مـ إخ الؿستػتل أن يؽقن ُمتثبًتا مـ ديـف، وتسلل هذا وهذا طـ الدلقؾ، وإذا رأيت الشقخ يغضب ويؼقل: أكت 

س، قؿ مـ طـدي، ٓ تثؼ بؽالمل، كؿا كان يػعؾ طؾقي مالؽل إذا جاءه أحد وسللف طـ الدلقؾ، قال: أكت مذهب خام

 «.فؼؿ مـ طـده، واسلل غقره. فالعالؿ يصقب ويخطئ

الذي يظـ أكف سقصؾ بآكتخابات ففق مغػؾ! مغػؾ! » (:54)ص "مؼتؾ الشقخ جؿقؾ الرحؿـ األفغاين"وقال يف 

خ مغػؾ! الذي يصؾ إلك آكتخابات هق الذي يؽقن طـده ماليقـ الدوٓرات إمريؽقة، ويف الؾقؾ يذهب إلك مشاي

الؼبائؾ وإلك الضباط وإلك كذا وكذا، ففذا هق الذي سقػقز يف آكتخابات، وطؾك فرض أكف فاز يف آكتخابات الصالُح، 

فالحؽقمة ستقجف لف الؿدافع والرشاشات، ففؿ لقسقا مستعديـ أن يعطقها بآكتخابات، فـحـ ُكعؾ ؿ إن شاء اهللا يف 

بتؼقى اهللا والعؾؿ والعؿؾ والدطقة إلك اهللا وإطداد العدة يف حدود ما  حدود ما كستطقع، والقصقل إلك السؾطة تؽقن

 «.يستطاع، واهللا الؿستعان

ؿـ يؼقل إن ابـ باز وابـ طثقؿقـ يجقزون الدخقل ل (235)ص "فضائح وكصائح"يف كتابف  $ واكظر: جقاب الشقخ 

 يف الربلؿاكات، إذا كان سقحؼؼ مصؾحة لإلسالم.

اة بآكتخابات، التل طؾقفا » :-حػظف اهللا- وقال العالمة الػقزان ولقست البقعة يف اإلسالم بالطريؼة الػقضقية الؿسؿَّ

دول الؽػر، ومـ قؾَّدهؿ مـ الدول العربقة، والتل تؼقم طؾك الؿساومة، والدطايات الؽاذبة، وكثقرًا ما يذهب ضحقتفا 

 «.كػقس بريئة

 (.107)ص "إجقبة الؿػقدة طـ أسئؾة الؿـاهج الجديدة"

وأما آكتخابات الؿعروفة الققم طـد الدول: فؾقست مـ كظام اإلسالم، وتدخؾفا الػقضك والرغبات » وقال أيًضا:

 ًٓ الشخصقة، وتدخؾفا الؿحاباة وإصؿاع، ويحصؾ فقفا فتـ وسػؽ دماء وٓ يتؿ هبا الؿؼصقد، بؾ تصبح مجا

 «.لؾؿزايدات والبقع والشراء والدطايات الؽاذبة

 يف جريدة الجزيرة السعقدية. "حؽؿ آكتخابات والؿظاهرات"بعـقان:  مؼالمـ 



َكََّؽ اْطَتؼَ 
ِ
ًٓ ُثؿَّ ٕ ًٓ ُثؿَّ َيْسَتِدلُّقَن: َولَِفَذا َما َيْصُؾُح وَ اْسَتْدَلْؾَت، ْدَت َأوَّ َْهَقاِء َيْعَتِؼُدوَن َأوَّ ْٕ َأْهُؾ ا

ْكتَِخاَباِت 
ِ
َكَُّفْؿ ُيِريُدوَن آ

ِ
ُمقَن، لَِؿاَذا؟ ٕ ـَ ُيحر  ِذي ُل بَِػَتاَوى اْلُعؾؿاِء الَّ َٓ ْستِْد

ِ
 .َمَعُفُؿ آ

َن؟ َأَخَذ بَِػَتاَوى  َولَِفَذا ْٔ َزَها ا ـْ َقْبُؾ، لَِؿاَذا َجقَّ
ْكتَِخاَباِت مِ

ِ
ُم آ ِحْزُب الـُّقِر الَِّذي َكاَن ُيَحر 

 اْلُعَؾَؿاِء لَِؿاَذا؟!

ـِ اْلػَ  ُخقَل َصاَر َيْبَحُث َط ا اْطَتَؼَد الدُّ ُخقَل، َفَؾؿَّ َكَُّف اْطَتَؼَد الدُّ
ِ
تِل َأَخَذ َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء: ٕ َتاَوى الَّ

ُخقَل،  َٓ َيْعَتِؼُد َهَذا الدُّ ا َيْقَم َأْن َكاَن  ـْ تَ َتْدَطُؿُف، َأمَّ ْصُؾُح َمَعُف تِْؾَؽ اْلَػَتاَوى: َولَِفَذا َكاَن َفَؾْؿ َتُؽ

َيِة اْلَؿْرَأِة، َوَكَؼُؾقا اْلَؽاَلمَ  َٓ  فِل َتْحِريِؿ ِو
 
ُم، َوَكَؼُؾقا إِْجَؿاَع اْلُجَقْيـل اْلَجِؿقَؾ فِل َهَذا، َوكَِتاُب  ُيَحر 

يُؿْؼَراصِقَّةِ » ةِ ِؿْثِؾ كَِتاٌب َحافٌِؾ بِ « الد  َِدلَّ ْٕ  .َهِذِه ا

َن؟ فَ  ْٔ ُة ا َِدلَّ ْٕ ـَ َذَهَبْت َهِذِه ا  َمَصالُِح، َوَمَػاِسُد!َيُؼقُلقَن: َلْي

اِرُع  :َكَؿا ُقْؾـَا َلَؽ وَ  تِل اْطَتَبَرَها الشَّ ْأسِ َطؾَ -اْلَؿْصَؾَحُة الَّ ـِ َوالرَّ تِل  والَؿْػَسَدةُ ، َكْعَتبُِرَها -ك اْلَعْق الَّ

اِرُع  ـِ -َأْلَغاَها الشَّ ْأسِ وَطَؾك اْلَعْق ْز َقطُّ ُكْؾِغقَفا -الرَّ ْساَلُم ُحْؽَؿ اْلَجاِهؾِقَِّة، َوَلْؿ ُيَجق  َم اإْلِ ، َوَقْد َحرَّ

 .َلكُسْبَحاَكُف َوَتَعا هللاُاْلُحْؽَؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا

، َوَيُؼقُلقنَ  ـَ ـِ ُطَثْقِؿق ْقِخ اْب ـَ ُيَدْكِدُكقَن بَِػْتَقى الشَّ ِذي ْقُخ َقاَل َوَقاَل!  :َولَِفَذا َفالَّ ِء الشَّ َٓ َتَرُكقا َهُم

قِخ اْلَقاِضَح  ـَ فِل َمَقاِضَع ُأْخرَ َكاَلَم الشَّ ْقُخ وَ  ،اْلَبق  ـْ  .َكَعْؿ َيْدُخُؾ  :َقاَل  $الشَّ َفُع لَِقاَء َيْدُخُؾ َيرْ  َلؽِ

ْسُتقِر، َوَغْقَر ذَ  َرِف، َوَمَباِدَئ َحاكَِؿًة َطَؾك الدُّ َْحَزاَب، َوَوِثقَؼَة الشَّ ْٕ ْساَلِم، َما َيْدُخُؾ ُيِؼرُّ ا
لَِؽ، اإْلِ

 .َأَبًدا



ْقَخ  ـَ  $إِنَّ الشَّ َم اْلُخُروَج َطَؾك َأْولَِقاِء ُأُمقِر اْلُؿْسؾِِؿق ـْ َحرَّ ـَ إَِذا َكاُكقا طُ مِؿَّ َفْؾ فَ ، َصاًة َفاِسِؼق

 َخُذوا بَِػَتاِويِف فِل َهَذا؟أَ 

ْقِخ:  ـْ َفْتَقى الشَّ
َؿا ُسِئَؾ وَ بِاْلَعْؽِس، َصاُروا َيْسخُروَن مِ ـِ اْلُؿَظاَهَراِت َوَقاَل بِالتَّْحِريِؿ،  $لَّ َط

ُزوَن َهَذا :َلفُ  قِقَؾ  اَم ُيَجق  َـّ اْلُحؽَّ
َّٓ َطَؾك َمَضضٍ اْلُحؽَّ  :َفَؼاَل . َيا َشْقُخ، َلؽِ ُزوَن َهَذا إِ  اُم َما ُيَجق 

َٓ ُيَغق    .(2)ُر اْلُحْؽؿَ َوُكْرٍه، َوَهَذا 

                                                 

بالـسبة إذا كان حاكؿ يحؽؿ بغقر ما أكزل اهللا،  (:179)الشريط رقؿ  "لؼاءات الباب الؿػتقح"يف  $ُسئِؾ الشقخ ( 1)

ء الـاس طؾك ثؿ سؿح لبعض الـاس أن يعؿؾقا مظاهرة تسؿك طصامقة، مع ضقابط يضعفا الحاكؿ كػسف، ويؿضل همٓ

كؽر طؾقفؿ هذا الػعؾ، قالقا: كحـ ما طارضـا الحاكؿ وكػعؾ برأي الحاكؿ، هؾ يجقز هذا شرًطا مع هذا الػعؾ، وإذا أُ 

 وجقد مخالػة الـص؟

طؾقؽ باتباع السؾػ، إن كان هذا مقجقًدا طـد السؾػ ففق خقر، وإن لؿ يؽـ مقجقًدا ففق شر، وٓ شؽ أن » الجقاب:

هنا تمدي إلك الػقضك مـ الؿتظاهريـ ومـ أخريـ، وربؿا يحصؾ فقفا اطتداء: إما طؾك الؿظاهرات شر: ٕ

إطراض، وإما طؾك إمقال، وإما طؾك إبدان: ٕن الـاس يف خضؿ هذه الػقضقية قد يؽقن اإلكسان كالسؽران ٓ 

يلذن. وإِْذن بعض الحؽام هبا ما هل إٓ يدري ما يؼقل وٓ ما يػعؾ، فالؿظاهرات كؾفا شر، سقاء أذن فقفا الحاكؿ أو لؿ 

دطاية، وإٓ لق رجعت إلك ما يف قؾبف لؽان يؽرهفا أشد كراهة، لؽـ يتظاهر بلكف كؿا يؼقل: ديؿؼراصل وأكف قد فتح باب 

 «.الحرية لؾـاس، وهذا لقس مـ صريؼة السؾػ

بالدكا بؿـ يرى بجقاز الؿظاهرات يف ابتؾقـا يف  (:213)الشريط رقؿ  "لؼاءات الباب الؿػتقح"يف  $وُسئؾ الشقخ 

 إكؽار الؿـؽر، فنذا رأوا مـؽًرا معقـًا تجؿعقا وطؿؾقا مظاهرة، ويحتجقن أن ولل إمر يسؿح لفؿ بؿثؾ هذه إمقر؟

ًٓ: إن الؿظاهرات ٓ تػقد بال شؽ، بؾ هل فتح باب لؾشر والػقضك، ففذه إفقاج ربؿا تؿر طؾك » فلجاب الشقخ: أو

ؾك إشقاء التل ُتسرق وَتسرق، وربؿا يؽقن فقفا اختالط بقـ الشباب الؿردان والؽفؾ، وربؿا يؽقن فقفا الدكاكقـ وط

كساء أحقاًكا، ففل مـؽر وٓ خقر فقفا، ولؽـ ذكروا لل أن بعض البالد الـصراكقة الغربقة ٓ يؿؽـ الحصقل طؾك الحؼ 

 قا الخصقمة تظاهروا: فنذا كان مستعؿاًل وهذه بالد كػار،إٓ بالؿظاهرات، والـصارى والغربققن إذا أرادوا أن يػحؿ

 وٓ يصؾ الؿسؾؿ إلك حؼف أو الؿسؾؿقن إلك حؼفؿ إٓ هبذا: فلرجق أٓ يؽقن بف بلس. وٓ يرون هبا بلًسا



ـَ َصاُروا َيْضَحُؽقَن  ْقِخ  مِ ـْ َهِذِه اْلَػَتاَوىو ،الشَّ
 .مِ

َز  َفَفؾِ  ْقُخ َجقَّ ُُمقِر؟اْلخُ  الشَّ ْٕ ِة ا َٓ ِء بِ  ُروَج َطَؾك ُو َٓ ْقِخ فِل َتْحِريِؿ َفؾَِؿاَذا َلْؿ َيْلُخْذ َهُم َػَتاَوى الشَّ

 اْلُخُروِج؟!

رِ  َلؿْ أَ  ْقُخ  ُيَحذ  ـَ َطَقاَرَها، الشَّ َفا، َوَبقَّ يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَذمَّ ـَ الد 
َر مِ ـْ َحذَّ ْقُخ مِؿَّ يُؿْؼَراصِقَِّة؟ الشَّ ـَ الد 

مِ

َْحَزاِب اْلَقْقمَ  ْٕ تِل َيَتَغـَّك بَِفا ُدَطاُة ا  .الَّ

ُخقِل، َوَلْؿ َتْلُخُذوا ؾَِؿاَذا أَ فَ  ْقِخ فِل الدُّ يُؿْؼَراصِقَِّة،  بَِػْتَقاهُ َخْذُتْؿ بَِػْتَقى الشَّ ـَ الد 
فِل التَّْحِذيِر مِ

ْقِر َطَؾك َصِريَؼتِِفْؿ، َوَطَؾك مِـَْفاِجِفْؿ؟!  َوَطَدِم السَّ

َم  ـْ َحرَّ ْقُخ مِؿَّ  َقاُه؟!ْلُخُذوا بَِػتْ تَ الثَّْقَراِت، َفؾَِؿاَذا َلْؿ الشَّ

َب، َوَقاَل  َم التََّحزُّ ـْ َحرَّ ْقُخ مِؿَّ ـْ َأْجِؾ ُمَقاَجَفِة » :الشَّ
ْساَلمِقَِّة مِ َْحَزاِب اإْلِ ْٕ َٓ َيِحؾُّ التََّعاوُن َمَع ا

ُققِطقَّةِ   .«اْلَعْؾَؿاكِقَِّة َوالشُّ

                                                                                                                                                     

ا أكف يلذن فقفا م ع ما أما يف البالد اإلسالمقة فلرى أهنا حرام وٓ تجقز، وأتعجب مـ بعض الحؽام إن كان كؿا قؾت حؼًّ

فقفا مـ الػقضك، ما الػائدة مـفا؟! كعؿ ربؿا يؽقن بعض الحؽام يريد أمًرا إذا فعؾف اكتؼده الغرب مثاًل، وهق يداهـ 

الغرب ويحابل الغرب، فقلذن لؾشعب أن يتظاهر حتك يؼقل لؾغربققـ: اكظروا إلك الشعب تظاهروا يريدون كذا، أو 

 «.ؾة لغقرها يـظر فقفا، هؾ مصالحفا أكثر أم مػاسدها؟تظاهروا ٓ يريدون كذا، ففذه ربؿا تؽقن وسق

 كذا مـؽر حصؾ، فعؿؾت الؿظاهرة فـػع. السائؾ:

 «.لؽـفا تضر أكثر، وإن كػعت هذه الؿرة ضرت الؿرة الثاكقة» الشقخ:

لؾشقخ  "الؿظاهرات يف مقزان الشريعة اإلسالمقة"ولؿزيد مـ كالم أهؾ العؾؿ الؽبار طـ الؿظاهرات، اكظر: 

( 12-7)ص "البقان القاضح لؿذهب السؾػ الصالح"دالرحؿـ بـ سعد الشثري بتؼديؿ العالمة صالح الػقزان، وطب

 ٕخقـا محؿقد الخقلل. "يـاير 15شبفات حقل أحداث مصر "ؿحؿد بـ كؿال السققصل، ول

 



ـُ  ْد ؼَ فَ  ْقُخ اْلُعَثْقِؿق ـَ اْلِحْؽَؿِة اْلَعَؿُؾ » :$ُسئَِؾ الش 
تِل ُتَقاِجُف َهْؾ مِ ْساَلمِقَِّة، الَّ َْحَزاِب اإْلِ ْٕ َمَع ا

اَمِة، َأِم اْلِحْؽَؿُة تَ  ـَ اْلَؿَباِدِئ اْلَفدَّ
ُققِطقََّة َوَغْقَرَها مِ َْحَزاِب، َوتَ اْلَعْؾَؿاكِقََّة َوالشُّ ْٕ ْرُك اْلَعَؿِؾ ْرُك َهِذِه ا

 
 
َقاِسل  .(2)«ًرا؟َخقْ هللاُ ُمْطَؾًؼا، َوَجَزاُكُؿ ا الس 

قُخ مِْثُؾ وَ  َكََّفا ِضدُّ ُمْعَتَؼِدُكْؿ! فَِبَؿاَذا َأَجاَب الشَّ
ِ
َٓ ُتـَْشُر ِطـَْدُكْؿ: ٕ َٓ ُتْخَرُج َو َهِذِه اْلَػَتاَوى 

 ؟$

ـْ ُسُؾقكِ » :َقاَل  :اْلَجَقاُب 
الُِح، مِ َؾُػ الصَّ َْحَزاِب َأْن َكْعَؿَؾ بَِؿا َكاَن َطَؾْقِف السَّ ْٕ  اْلِحْؽَؿُة فِل َهِذِه ا

، ُثؿَّ فِل إِْصاَلِح َغْقِرَكا ًٓ ِحقِح فِل َأْكُػِسـَا َأوَّ ِريِؼ الصَّ  .«الطَّ

ِذي َيـَْبِغل َأْن َيُؽقَن َكاَلَمُؽْؿ، َوَيـَْبِغل َأْن  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -اْكُظْر  ، الَّ ـَ بَّاكِق ق َكاَلَم اْلُعَؾَؿاِء الرَّ

ْكَس فَ َيُؽقَن َمـَْفَجُؽْؿ،  ْساَلِم، وَ اَل َيُذوُب اإْلِ ُؽ فِل الـ قَّاِت، اُن َمَع ما َيُظـُُّف فِل َصالِِح اإْلِ َٓ ُكَشؽ  ـُ  َكْح

بُِؾ َؼْد َتُؽقُن الـ  فَ  ـْ َما َهَؽَذا ُتقَرُد اإْلِ
ْساَلِم، َلؽِ  .قَّاُت ِرْفَعَة اإْلِ

َحاَبَة  َْشَقاءِ  ڤإِنَّ الصَّ ْٕ الَِحةِ  قَّاِت ـ  َحتَّك َمَع ُوُجقِد ال َأْكَؽُروا فِل َأْصَغِر ا َأْكَت َتْعَؾُؿ َأَثَر وَ ، الصَّ

ـِ َمْسُعقٍد    الَِّذي َرَواهُ اْب
ُّ
اِرمِل ا َبَؾَغُف َأنَّ َقْقًما َيْذُكُروَن ا الدَّ ، َلؿَّ ـٍ فِل اْلَؿْسِجِد َطَؾك  ۵هللاَ بَِسـٍَد َحَس

 
 
ـُ َمْسُعقٍد، َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصِخاَلِف َصِريَؼِة الـَّبِل ِء َصَحاَبُة َكبِق ُؽْؿ َما أَ » :، َجاَءُهُؿ اْب َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصْسَرَع َهَؾَؽَتُؽْؿ! َهُم

ِذي َكْػِسل بَِقِدِه، إِكَُّؽْؿ َلَعَؾك مِؾَّ  ـْ ُمَتَقافُِروَن، َوَهِذِه ثَِقاُبُف َلْؿ َتْبَؾ، َوآكَِقُتُف َلْؿ ُتْؽَسْر، َوالَّ
 َأْهَدى مِ

َ
ٍة ِهل

ٍد  ِة ُمَحؿَّ  .(1)«َأْو ُمْػَتتُِحق َباِب َضاَلَلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصمِؾَّ

                                                 

 ."شريط: فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ"( 2)

 سـ، واألثر صحقح:سـده ح( 2)



                                                                                                                                                     

(، وبحشؾ 120(، والدارمل )6/337) "التاريخ الؽبقر"(، والبخاري يف 39045) "مصـػف"أخرجف ابـ أبل شقبة يف 

( مـ صريؼ طؿرو بـ يحقك بـ طؿرو بـ 24/59) "تاريخ بغداد"(، والخطقب يف 299-298)ص "تاريخ واسط"يف 

ًٓ ومختصًرا. سؾؿة الفؿداين، طـ أبقف، طـ جده طؿرو بـ سؾؿة، طـ  ابـ مسعقد، مطق

 (.336-2/335) "مقضح أوهام الجؿع والتػريؼ"ومـ صريؼ البخاري أخرجف الخطقب يف 

(، ووثؼف ابـ معقـ يف رواية 8/480) "الثؼات"ويف سـده طؿرو بـ يحقك بـ طؿرو بـ سؾؿة: ذكره ابـ حبان يف 

ػف ابـ معقـ يف رواية أحؿد بـ أبل يحقك والؾقث (. وَض 6/169) "الجرح والتعديؾ"إسحاق بـ مـصقر طـف كؿا يف  عَّ

 (.5/211ٓبـ طدي ) "الؽامؾ"بـ طبدة كؿا يف 

 وقال ابـ طدي: لقس لف كبقر رواية ولؿ يحضرين لف شلء.

 .: لقس بؿرضلٍّ -(6/131) "لسان الؿقزان"كؿا يف -وقال ابـ خراش 

ـ رواية إسحاق بـ مـصقر الثؼة، أما التضعقػ فنكف مـ قؾت: وتقثقؼ ابـ معقـ لف مؼدم طؾك التضعقػ، فنن التقثقؼ م

(، ومـ رواية الؾقث بـ طبدة لؿ أجد مـ وثؼف، 2/692) "لسان الؿقزان"رواية أحؿد بـ أبل يحقك وهق متفؿ كؿا يف 

 (.352)ص "تراجؿ رجال الدارقطـل"واكظر: 

 بلس بف.وأما أبقه يحقك بـ طؿرو بـ سؾؿة، فؼد وثؼف العجؾل، وقال الػسقي: ٓ 

(، 1/355لؾعجؾل ) "معرفة الثؼات"(، و9/276) "الجرح والتعديؾ"(، و8/191) "التاريخ الؽبقر"واكظر: 

 (.3/204) "الؿعرفة والتاريخ"و

( مـ صريؼ حؿاد بـ زيد، طـ مجالد بـ سعقد، طـ طؿرو بـ سؾؿة، 8636/رقؿ 9) "الؽبقر"وقد أخرجف الطرباين يف 

 بـحقه مختصًرا.

. وقال "التؼريب"يف الؿتابعات: مجالد بـ سعقد لقس بالؼقي وقد تغقر يف آخر طؿره كؿا يف  وهذا سـد جقد

يحقك بـ -حديث مجالد طـد إحداث : »-(111-17/112) "هتذيب الؽؿال"كؿا يف -طبدالرحؿـ بـ مفدي 

أكف تغقر حػظف يف  لقس بشلء. ولؽـ حديث شعبة، وحؿاد بـ زيد، وهشقؿ وهمٓء الؼدماء، يعـل -سعقد وأبل أسامة

 وهذا مـ رواية حؿاد بـ زيد طـف.. «آخر طؿره

(، وابـ وضاح 5420-5408) "مصـػف"ولؾحديث روايات أخرى مـ صرق طـ ابـ مسعقد: أخرجفا طبدالرزاق يف 

(. 8639-8637، 8633، 8630-8618/رقؿ 9) "الؽبقر"(، والطرباين يف 14-12، 29-26، 9) "البدع"يف 

 (.1005) "الصحقحةالسؾسؾة "واكظر: 



ٍء؟ فِل َأْحَزاٍب؟! فِل َبْرلَؿاَكاٍت؟! فِل  اْكُظْر َيا َشْقُخ َوِحقدُ 
ْ
ـُ َمْسُعقٍد، َوفِل َأي  ْشل َماَذا َيُؼقُل اْب

َْهَقاِء؟! ْٕ َيِة اْمَرَأٍة؟! فِل التََّعاُمِؾ َمَع َأْهِؾ ا َٓ  ِديُؿْؼَراصِق ٍة؟! فِل ِو

ـُ َمْسُعقٍد َهَذا فِلإِكََّؿا   هللاَ ْقٍم َيْذُكُروَن اقَ  َقاَل اْب
 
 َقْقمٍ فِل ، َوَلْقَس ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َغْقِر َصِريَؼِة الـَّبِل

ـُ  َمَدْد َيا :َيُؼقُلقنَ  ، َمَدْد َيا ُحَسْق َٓ  :َوَأْكَت َتُؼقُل  .َبَدِويُّ هللاِ ُسْبَحاَن ا َوَرُسقَلُف!هللاَ ِء ُيِحبُّقَن اَهُم

 اْلَعظِقِؿ!

 .فِقَؽ هللاُ َرَك اَراِجْع َكْػَسَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد، َبا

ا قَ  ِء َما قَ َفَؾؿَّ َٓ ـُ َمْسُعقٍد لَِفُم ،َيا َأَبا طَ هللاِ َوا :اُلقااَل، قَ اَل اْب ـِ ْحَؿ َّٓ اْلَخقْ  ْبِدالرَّ  بَِؿاَذافَ  .رَ َمـا َأَرْدَكا إِ

ـُ َمْسُعقٍد؟ قَ  َردَّ  ـْ ُمِريٍد لِْؾَخقْ » :اَل َطَؾْقِفُؿ اْب
ـْ ُيِصقَبفُ َوَكْؿ مِ  .«ِر َل

اِويَقاَل ال رَّ
َماِح »:(2)  .«َوَلَؼْد َرَأْيُتُفْؿ َيْقَم الـَّْفَرَواِن ُيَطاِطـُقَكا بِالر 

َحاَبِة  اْكُظْر َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ـَِّة، َواْكَتَفْقا بَِؿاَذا؟ بُِؿَطاَطـَِة الصَّ َبَدُءوا بَِؿاَذا؟ بِِذْكٍر ُمَخالٍِػ لِؾسُّ

َماِح!  بِالر 

ةِ  َٓ َتَخاُفقَن َطَؾك ُأمَّ َْحَزاِب، َوُتَساِطُدوَكُفْؿ، َوَتْدَطُؿقَكُفْؿ،  َأ ْٕ ِء ا َٓ ْساَلِم ِحقـََؿا َتِؼُػقَن َمَع َهُم اإْلِ

ـِ اْكتَِؼاِدِهْؿ؟!  َوَتْسُؽُتقَن َطـُْفْؿ، َوَتْسُؽُتقَن َط

تِل َحَصؾَ  َهْؾ ْ َطؾَّْؼَت َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ـْ َهِذِه اْلُؿَخاَلَػاِت الَّ
 ْت فِل اَلَؿْقَداِن؟!َطَؾك ُمَخاَلَػٍة مِ

ـْ َهَذا؟ 
ْرَت مِ ؾِقِب َواْلُؿْصَحِػ؟ َطؾَّْؼَت َطَؾك َهَذا؟ َذَكْرَت َهَذا؟ َحذَّ َطؾَّْؼَت َطَؾك َرْفِع الصَّ

َب، َوُقَؾَت  ِء؟ :َجَؿْعَت الطُّالَّ َٓ  َكْقَػ ُكَقاِجُف َهُم
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َْمِر َأكَُّؽْؿ ُقْؾُتْؿ بِاْلَعاصَِػِة فِ  َهْب وَ  ْٕ ِل ا َرُكْؿ مِـُْف َأْهُؾ ُثؿَّ َمَثاًل، ل َأوَّ رُّ الَِّذي َحذَّ َقْد َباَن َلُؽُؿ الشَّ

ـَِّة  نَ  َٓ َتُؼقُمقَن بِاْلَحْؿؾةِ  فِل َهِذِه اْلَبَؾِد: َفَعاَلمَ السُّ ْٔ ـُ  ا ِء؟ َتُؼقُمقَن بِاْلَحْؿَؾِة َطَؾْقـَا َكْح َٓ َطَؾك َهُم

ـْ َيـُْشرُ َفَؼْط؟ َتُؼقُمقَن بِاْلَحْؿَؾِة َطَؾك َأهْ  ـَِّة، َوَم ـََّة، َوَيْشَرُح ُكُتبَ  ِؾ السُّ ُسْبَحاَكُف هللاِ بَِػْضِؾ ا-َفا السُّ

 وَ ِكَتاِب مِْثَؾ  -َوَتَعاَلك
 
َلَؽائِل ِل ؟ َهَذا َجَزاُؤُهْؿ؟!كَِتاِب الالَّ  اْلَخالَّ

ُؽقا بِاْلحَ  ِء َحاوُلقا َأْن َيَتَؿسَّ َٓ ْت َأْقَداُمُؽْؿ، َوَهُم ُة، اْحَؿُدوا اَأْكُتْؿ َزلَّ ُمَّ ْٕ َٓ َتِضقَع ا  ۵هللاَ ؼ  َحتَّك 

َطَؾك ِطـَْدُكْؿ َأْطَذاٌر َوَلْق  َقُؽقُن َجَزاُؤُهُؿ التَّْحِذيَر؟! َما َلُفؿْ َأفَ َجَزاُؤُهُؿ اْلَحْرَب؟!  َقُؽقنُ َأفَ  .َطَؾك َهَذا

ْجتَِفاِد، َوفِْؼفِ  اْلُؿَقاَزَكاِت، َوفِْؼفِ  فِْؼفِ  :َقَقاِطِدُكؿْ 
ِ
ْختاَِلِف؟ َما َلُفْؿ ِطـَْدُكْؿ  آ

ِ
ـْ آ

 َهَذا؟َكِصقٌب مِ

ْقُخ  ـَ َذلَِؽ َفَؿاَذا َقاَل الش  ـُ ُطَثْقِؿق لُّ  اْب
ب اكِ  ؟اْلَعالُِؿ الر 

ِري» :اَل قَ  ـْ ُسُؾقِك الطَّ
الُِح مِ َؾُػ الصَّ َْحَزاِب َأْن َتْعَؿَؾ بَِؿا َكاَن َطَؾْقِف السَّ ْٕ ِؼ اْلِحْؽَؿُة فِل َهِذِه ا

َْطَداءِ  ْٕ ، ُثؿَّ فِل إِْصاَلِح َغْقِرَكا، َوفِل َهَذا كَِػاَيٌة فِل َرد  ا ًٓ ِحقِح فِل َأْكُػِسـا َأوَّ  .«الصَّ

َْطَداءِ » :فِل َقْقلِفِ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -اْكَظْر  ْٕ ُسُؾقُك » :الَِّذي ُهَق َماَذا؟ ُهقَ  .«َوفِل َهَذا ِكَػاَيٌة فِل َرد  ا

ِريِؼ ا ، ُثؿَّ فِل إِْصاَلِح َغْقِرَكاالطَّ ًٓ ِحقِح فِل َأْكُػِسـَا َأوَّ  .«لصَّ

قْ  َٓ َيِزيُد » :ُخ ُثؿ  َقاَل الش  ْساَلِم َقْد  تِل َتـَْتِسُب إَِلك اإْلِ ِة الَّ الَّ ُْخَرى الضَّ ْٕ َواْلَعَؿُؾ َمَع اْلِػَرِق ا

َكَُّفْؿ َسْقَف َيْدُخُؾقنَ 
ِ
ًة: ٕ َّٓ ِشدَّ َْطَداَء إِ ْٕ ةِ  ا الَّ ـَ اْلبَِدِع الضَّ

 .«َطَؾْقـَا مِ



ْفَقِة: َولَِفَذا  ـْ َصاِحِب الشَّ
ْبَفِة َأَشدُّ مِ ـْ َغْقِره، َوَصاِحُب الشُّ

 َسْقَػ  َفنِنَّ اْكَتبِِف! اْلُؿْبَتِدُع َأَشدُّ مِ

ِة الْ  ُمَّ ْٕ اِج فِل ا ْفَقةِ  َسْقَػ -َحجَّ ـْ َسْقِػ اهللاِ ، َما َكاَن َوا-الشَّ
ِذي بَِلَضرَّ مِ ْبَفِة الَّ ـَ  َسؾَّفُ لشُّ اْلَؿْلُمقُن ِحق

ـَ الـَّاَس فِل ِديـِِفْؿ بِِػْتـَِة َخْؾِؼ اْلُؼرآِن اْلَؿْعُروَفةِ   .(2)َفَت

ْقُخ  اَلِة، َوَيُؼقُلقنَ » :$َقاَل الش  ـَ اْلبَِدِع الضَّ
ِء َيْدُخُؾقَن َطَؾْقـَا مِ َٓ َأْكُتْؿ َتُؼقُلقَن َكَذا َوَكَذا:  :َفَفُم

 َ
ِ
ْجتَِؿاِع اْلُؿْشَتِؿِؾ َطَؾك اْلبَِدِع وَ ٕ

ِ
َرُر بَِفَذا آ ـَِّة، َلؽِـَّ كَّـَا َأَماَمُفْؿ َصائَِػٌة َواِحدٌة، َفَقْحُصُؾ َلـَا الضَّ ـَا السَّ

الِِح، َوَكَػك بِِف كَِػا َؾِػ الصَّ ـْ َصِريٍؼ َواِحٍد، َوُهَق َصِريُؼ السَّ
 .«َيةً ُكَجاكُِب َهَذا ُكؾَُّف، َوَكْدُطق مِ

ْقِخ اْلُعَثْقِؿقـ ـْ َكاَلِم الش  ْؽرُِكْؿ ِم
ـْ فِ  :اْسَؿْع َط

َْطَداِء، َما َهَذا  :قُل َوَما َهَذا اْلِػْؽُر الَِّذي َيؼُ » ْٕ ـَِّة َوَأْهِؾ اْلبَِدِع فِل ُمَؼاَبَؾِة ا ـْ َأْهِؾ السُّ
َكْجَتِؿُع ُكؾُّـَا مِ

ـْ َيُؼقُل  َّٓ َكـََظِر َم ََحاِديَث  َهاِت  :الـََّظُر إِ ْٕ ِعقَػَة، َواْجَؿْعَفا فِل التَّرِغقِب، َواْجَؿِع ا ََحاِديَث الضَّ ْٕ ا

ـَ اْلَؿْعِص 
ُبقا الـَّاَس مِ َب الـَّاَس فِل الطَّاَطِة، َوَأْن ُيَره  ـْ َأْجِؾ َأْن ُيَرغ 

ِعقَػَة فِل التَّْرِهقِب: مِ  .َقةِ الضَّ

َٓ َكَرى إِيرَ  ِعقَػِة،اَوَهَذا َخَطٌل: َولَِفَذا  ََحاِديِث الضَّ ْٕ َٓ َكَرى  َد ا َٓ فِل التَّْرِهقِب،  َٓ فِل التَّْرِغقِب، َو

                                                 

إن أهؾ البدع شر مـ »(، قال: 114-21/113) "مجؿقع الػتاوى"اإلسالم يف  طؾك ذلؽ شقُخ  اإلجؿاعَ  وقد كؼؾ( 1)

َأَمر بؼتال الخقارج، وهنك طـ قتال أئؿة الظؾؿ، وقال يف الذي  ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ الؿعاصل الشفقاكقة بالسـة واإلجؿاع، فنن الـبل 

يخرج مـ ضئضئ هذا أققام يؼرءون الؼرآن »وقال يف ذي الخقيصرة: «. ٓ تؾعـف فنكف يحب اهللا ورسقلف»يشرب الخؿر: 

كؿا يؿرق السفؿ مـ الرمقة، يحؼر أحدكؿ صالتف  -ويف رواية: مـ اإلسالم-ٓ يجاوز حـاجرهؿ، يؿرققن مـ الديـ 

ـؿا لؼقتؿقهؿ فاقتؾقهؿ، فنن يف قتؾفؿ أجًرا طـد اهللا لؿـ قتؾفؿ مع صالهتؿ، وصقامف مع صقامفؿ، وقراءتف مع قراءهتؿ، أي

 «.وقد قررت هذه الؼاطدة بالدٓئؾ الؽثقرة مؿا تؼدم مـ الؼقاطد«. يقم الؼقامة

ولفذا اتػؼ أئؿة اإلسالم طؾك أن هذه البدع الؿغؾظة شر مـ الذكقب التل يعتؼد » (:28/471) "مجؿقع الػتاوى"ويف 

 «.ملسو هيلع هللا ىلص. وبذلؽ مضت سـة رسقل اهللا أصحاهبا أهنا ذكقب



ِحقَحِة كَِػاَيًة، َكَذلَِؽ فِل ََحاِديِث الصَّ ْٕ َنَّ فِل ا
ِ
ْعِػ: ٕ َّٓ َمْؼُروَكًة بَِبَقاِن الضَّ َصِريِؼ  إِيَراَدَها إِْصاَلًقا إِ

ـْ  الِِح اْلَخالِِص مِ َؾِػ الصَّ  .(2)«َشَقائِِب اْلبَِدِع، فِقِف كَِػاَيةٌ  السَّ

ـْ  :، َكُؼقُل -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َفِذِه َدْطَقُتـَا فَ  الِِح اْلَخالِِص مِ َؾِػ الصَّ َشَقائِِب اْلبَِدِع  فِل َصِريِؼ السَّ

 .كَِػاَيةٌ 

د  َطَؾْقُؽؿْ  -هللاَِوا- َهَذا َيْؽِػلوَ  ـْ  َلؽِـَُّؽْؿ ِصْرُتْؿ َتْلُتقنَ ، فِل الرَّ
بُِشُبَفاٍت َوُشُبَفاٍت، َتْلُتقَن بَِفا مِ

ـْ َأْجِؾ َدْرِء اْلَؿْػَسَدةِ َجْؾِب َأْجِؾ 
ـْ َأْجِؾ َكَذا َوَكَذا، َتُؼقُلقنَ َزَطْؿُتؿْ  اْلَؿْصَؾَحِة، َومِ

ـُ هللاِ َوا :، َومِ َكْح

ـْ اْلَؿْصَؾَحُة!
 َكْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا َحَراٌم، َوَلؽِ

ـَ َيُؼقُلقنَ َما اْلَػْرُق َبْقـَُؽْؿ وَ  ِذي ـَ اْلَجْفِؿقَِّة الَّ َّٓ َتـِْزيًفا  :َبْق ْؾـَا إِ  ؟هللاِإِكَّـَا َما َططَّ

ـَ َوهَ  ِب  ْؾ َكاَن اْلَجْفِؿقَُّة ِحق ـَ َأْيًضا فِل التََّؼرُّ َّٓ َراِغبِق َػاِت إِ ـْ فَ ؟ ۵هللاِ إَِلك ا َططَُّؾقا الص 
َؼاُلقا مِ

 .َأْجِؾ التَّـِْزيفِ 

ْثَباِت؟ َقاُلقاَوَهِؾ اْلُؿَؿث ؾَ  َّٓ مِـ َأْجِؾ اإْلِ  .لِـَْػِسفِ  ۵هللاُ ُكْثبُِت َما َأْثَبَتف ا :ُة َمثَُّؾقا إ

د  َطَؾك اْلَؼدَ وَ  ـْ َباِب الرَّ
َّٓ مِ ْكَساِن، َهْؾ َقاُلقا َذلَِؽ إِ ا َقاُلقا بَِتْعطِقِؾ إَِراَدِة اإْلِ ُة َلؿَّ ـَ اْلَجْبِريَّ ِذي ِة الَّ ِريَّ

ُؾقا إَِرا ُة فَ ؟ هللاَِدَة اَططَّ ةِ  فِل ُمَؼابِؾِ هللاِ إَِراَدِة اإِْثَباِت َغَؾْقا فِل اْلَجْبِريَّ  .اْلَؼَدريَّ

 إَِذْن ُكؾُّ َواِحٍد ِطـَْدُه ُشْبَفُتُف، َيُؼقُل َهَذا!

ََحاِديَث اْلَؿْؽُذوَبَة َطَؾك َرُسقِل افَ  ْٕ ـَ َرَوُوا ا ِذي ـُ َكْؽِذُب لَِرُسقِل ا :َقاُلقا ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ الَّ َٓ هللاَِكْح  ،

َن َقْد َتِجُد َلَفا َرَواًجا .هللاَِكْؽِذُب َطَؾك َرُسقِل ا ْٔ ْبَفُة َلْق ُأوِرَدِت ا  .َهِذِه الشُّ

                                                 

 ."شريط: فتاوى طؾؿاء السـة يف الجؿاطات الضالة وأثرها طؾك بالد الحرمقـ"( 2)



ـَ َلـَا َأن   َفَؼْد  ، َواْلَقاِجُب َلْقَس َمْسَؾًؽا َسَؾِػقًّافِل َهَذا اْلَبَقاِن  -هللاَُداَك اهَ - اْلَؿْسَؾَؽ ال ِذي َسَؾْؽَتفُ  َتَبق 

َة اْلحَ ْن تُ أَ  َطَؾْقَؽ: ُمَّ ْٕ ـََّة َواْلبِْدطَ اَلَل َواْلَحرَ َعؾ َؿ ا ، اَم، َوالسُّ ـَ ـَ َوَسبِقَؾ اْلُؿْجِرمِق َة، َوَسبِقَؾ اْلُؿْممِـِق

ِء الَّ  َٓ ـْ َهُم َْهَقاِء، َوَط ْٕ ـْ َأْهِؾ ا تِل ُتَدافُِع بَِفا َلْقَؾَؽ َوَكَفاَرَك َط َهاِت الَّ ـْ َهِذِه التُّرَّ
ـَ َوَدْطَؽ مِ  ِذي

ُُمقُر! ْٕ  َخاَلُػقا، َوَقْد ُبق ـَْت َلُفْؿ َهِذِه ا

نَ  َأْكُتؿْ  ْٔ وَن َبَلنَّ الَحؼَّ  ا  َطَؾْقُؽؿُ  ُتِؼرُّ
َ
، وَ ، َما َخِػل  َطَؾْقُؽُؿ اْلَحؼُّ

َ
 َطَؾْقِفُؿ  :َلُؼْؾـَاَلْق َخِػل

َ
َقْقٌم َخِػل

 .َذلَِؽ  فِل الـََّجاةَ  ايُدوَن الـََّجاَة، َوَحِسُبقاْلَحؼُّ َوُهْؿ ُيرِ 

ـْ َأْكَت 
ُر بَِلنَّ َهَذا َحَراٌم،  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َلؽِ َن ُتَؼر  ْٔ ْكتَِخاَباِت فِل  َوَمَع َذلَِؽ َتُؼقُل ا

ِ
َمَسْلَلِة آ

 كََّفا َوِسقَؾٌة َطاِديٌَّة!إِ 

ٌة،وَ  َواْلَقَسائُِؾ إِنَّ اْلَقَسائَِؾ ُمْخَتؾَِػٌة،  :قُل َلْكَت َتؼُ فَ َراٌم؟ لَِؿاَذا ُقْؾَت بَِلكََّفا َح  بَِؿا َأكََّفا َوِسقَؾٌة َطاِديَّ

ْعَت اْلَؿْسَللَ  -َزْطِؿَؽ بِ -ِة َطَؾك اْلَؿَداِخؾَ  فِل َرد كَ َت َوَأكْ  َكْقَت َوَكْقَت! ـَ َأنَّ هَ لُِتبَ : ةَ َوسَّ ـَ ق 
ِذِه َوِسقَؾٌة مِ

ُر ِؾ اْختَِقابَ  اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد َفَؼْط،َأْهِؾ  َفَؾْؿ َيُعِد اْختَِقارُ  ،ِؾ اْلَعْصِريَِّة، َوَمْعـَك َذلَِؽ َأكََّفا ُمَباَحةٌ اْلَقَسائِ 

َ َوَغْقُر َذلَِؽ مِ  َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد، ْٕ ْمَتَفا إَِذْن؟ؾِؿَ فَ  ... ْشَقاِء:ـْ َهِذِه ا  اَذا َحرَّ

 َهَذا َكاَلٌم َطِجقٌب!

ـَ الـَِّؼاُش اْلِعْؾِؿلُّ ال ِذي  َطقْ َفَلْي ْدَت بِِف؟َتفُ اد   ، َوَتَعف 

افِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة  اْلَؽاَلمُ وَ   .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا ،(1)َما َذَكْرَكاَطَؾك فِقِف ، َلؽِـ ـَا َكْؼَتِصُر َصِقيٌؾ ِجدًّ
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ى ِق إْخرم ؾمِف والِػرم ِج الس  ـْفم ُم الت ْؿقِقِز بمنْيم مم دم ابُِع: عم دُّ الر   الر 

 ِل:ِضْؿنم إْصِل إو  

ائِؾِهِ  ْرِض ممسم ْطِحق ُة يِف عم ؾمِف والس  ِج الس  ـْفم  اجلمْفُل بؿم

 
 

ْر َذلَِؽ َتْحِريًرا :َكُؼقُل  ُْخَرى، َوَلْؿ ُيحر  ْٕ َؾِػ َواْلِػَرِق ا ـَ َمـَْفِج السَّ ْقَخ َوِحقًدا َلْؿ ُيَؿق ْز َبْق  :إِنَّ الشَّ

ـْ َذلَِؽ َمثَ وَ  امِ َطَؾك الُح  اْلُخُروُج » :اًل ِم  :«ؽ 

َطك َفنِكَّفُ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة ُهَق َطَدُم الْ  ادَّ ِة َأنَّ َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ ـْ لأِْلُمَّ ُخُروِج َأنَّ اْلَؿْسَلَلَة ِخاَلفِقٌَّة! َوَلْؿ ُيَبق 

، َطاِت اْلَؿـُْؼقَلِة فِل َهَذاإْلِْجَؿاَوَكَظًرا لِ  ؾـُُّصقِص اْلَقاِرَدِة،ل اْلَجائِِر اْلَػاِجِر: َكَظًرا َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِؿِ 

َنَّ َهَذا وَ 
ِ
ـْ ُأُصقِل َأهْ َأْصٌؾ ٕ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة،مِ ِة َمـَْفَج اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج وَ  ِؾ السُّ ْر لأِْلُمَّ  .َلْؿ ُيَحر 

ْقِخ َوِحقٍد َتْحِريَر َمْذَهِب اْلَخَقاِرِج َواْلُؿعْ  ـَ الشَّ
َتِزَلِة فِل التََّعاُمِؾ َمَع اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ َفـُِريُد مِ

الِِؿ اْلَجا َفِحقـَِئٍذ ئِِر، اْلَجائِِر، َوإَِذا َأْثَبَت َأنَّ َمـَْفَج اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلِة ُهَق اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّ

ـَ  :َكُؼقُل َلفُ  ءِ َفَؿا اْلَػْرُق َبْق َٓ ـْ َهُم ـَ َم ـَِّة َأكَُّفْؿ َرَأُوا اْلُخُروَج َطَؾك  ، َوَبْق ـْ َأْهِؾ السُّ
َكَسْبَت إَِلْقِفْؿ مِ

 اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِِر؟

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  َفَفؾِ  ـْ َمْذَهِب َأْهِؾ السُّ
؟ ،اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِِر مِ َٓ  َأْم 

ـْ ُهـَاَك َتْؿقِقٌز َواِضٌح فِل ُكِريُد َتْحِريَر َهَذا الْ  ْؾَت بَِفا-َكؾَِؿتَِؽ َؿْقِضِع، َفَؾْؿ َيُؽ تِل َتـَؼَّ ُهـَا  الَّ

َْحَزاُب  -َوُهـَاكَ  ْٕ ـَ َغْقِره: َفا ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َوَبْق ـَ َمْذَهِب َأْهِؾ السُّ َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة! َواْلُخُروُج ِطـَْدَك َبْق



ـْ َذَهَب إَِلك َقْقلٍ َمْسَلَلٌة ِخاَلفِ  ْكتَِخاَباُت َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة! اْلُؿِفؿُّ َأكَُّف ُيِريُد َأْن َيِصَؾ إَِلك َأنَّ َم
ِ
ـْ قٌَّة! َوآ

 مِ

َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا َْقَقاِل  ْٕ  .َهِذِه ا

 َّٓ ْقُخ َوِحقدٌ َفؾْ َوإِ ـْ َلـَا الشَّ ـْ  :ُقَبق  ةُ الْ َطَؾْقِف َقاَمِت  ُحْؽَؿ َم ـَّةِ اُمَخاَلَػِة  َمَع َذلَِؽ َأَصرَّ َطَؾك، وَ ُحجَّ ، لسُّ

ِسقََّؿا  َٓ ـَِّة! إَِذا َكاَكْت ُمَخاَلَػُتفُ َما ُحْؽُؿُف؟  ـْ ُأُصقِل السُّ
 فِل َأْصٍؾ مِ

ـْ َفنِكَُّف  ـِ اْطَتَذَر لـا َلْؿ ُيَبق   .اْلِخاَلِف  بُِقُجقدِ َطـُْف َهَذا، َوَلؽِ

َؾِػ َؿَسائِِؾ ِخاَلٌف ُمْعَتبَ ِه الْ َوَهْؾ فِل َهذِ  ؟ ،ٌر ِطـَْد السَّ َٓ  َأْم 

ْقِخ َوِحقٍد اْلَجَقاَب َطـْفُ  ـَ الشَّ
 .َهَذا الَِّذي ُكِريُد مِ

ْطِحق ُة فِل َطْرِض َمَسائِِؾفِ »َأْيًضا فِل َهَذا اأْلَْصِؾ، َوُهَق َيْدُخُؾ وَ  َؾِػ، َوالس   :«اْلَجْفُؾ بَِؿـَْفِج الس 

ِت اْلُعَؾَؿاءِ َتَتبُُّع زَ   :ل 

ـْ ُهـَا َوُهـَاَك،
ُف َطَؾك َذلَِؽ، َصاَر َيـَْتِؼل مِ ْقُخ َوِحقٌد َأَقاَم َبْحَثُف ُكؾَّ ا فِل َفالشَّ  َوَأْتَعَب َكْػَسُف ِجدًّ

َؾَػ  َؾ بَِفا َطَؾك َما ُيِريُد، َوَأنَّ السَّ َْخَطاِء اْلَقاِرَدِة: لُِقَدل  ْٕ ُطقا  -َتَعاَلكهللاُ ا َرِحَؿُفؿُ -َجْؿِع َبْعِض ا َما َبدَّ

ِء رَ  َٓ َلِؾ، َهُم ـِ اْلَحؼَّ فِل َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ، َحتَّك َقْد  َيَتَتبَّعُ َصاَر فَ ْغَؿ ُوُجقِد َهَذا الزَّ ِت، َوَلْؿ ُيَبق  َّٓ الزَّ

ـْ َيْسَتِؿُع إَِلْقِف َأنَّ اْلَؿْسَلَلَة َطَؾك َما َذكَ  َـّ َم َة الْ َيُظ َْن َتُؽقَن ِخاَلًفا: َولَِفَذا ُهَق  َعالِؿِ َر، َوَأنَّ َزلَّ
ِ
َتْصُؾُح ٕ

ِت َلنَّ ُوُجقَد مِْثِؾ َهِذِه بَ َكْػُسُف اْسَتَدلَّ  َّٓ ُر اْلِخاَلَف فِل اْلَؿْسَلَلةِ الزَّ  .ُيَؼر 

ـُ ُهـَ  ْقِخ َوِحقدٍ َوَكْح ـُ لِؾش  َقاذِّ َواأْلَْفَرا ا ُكَبقِّ ـْ َأْخ َأن  َتَتبَُّع الش  ـ ِة  َطاِء اْلُعَؾَؿاءِ ِد ِم َلْقَس َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ

َؿا  ْكِحَراِف  ُهقَ َواْلَجَؿاَطِة، إِك 
ِ
 .َمـَْفُج َأْهِؾ اْلبَِدِع َوال



ـْ َأَخَذ بِـََقاِدِر اْلُعَؾَؿاِء َخَرَج مِ » :$َقاَل اأْلَْوَزاِطلُّ  ْساَلمِ َم  َطـْفُ  .(2)«ـَ اإْلِ
ُّ
 َهَذا َأْخَرَجُف اْلَبْقَفِؼل

ـِ اْلُؽْبَرى»فِل  ـَ  .«السُّ

ـُ َأْدَهؿَ  ا َكبِقًرا» :َوَقاَل إِْبَراِهقُؿ ْب ـْ َحَؿَؾ َشاذَّ اْلُعَؾَؿاِء َحَؿَؾ َشرًّ  .(1)«َم

َفا َيِجُد َهَذا فِ َفالـَّاضُِر إَِلك َكؾَِؿتِ   فِقَفا! ُكؾ 

ـُ اْلَحاِرِث    :َوَقاَل َخالُِد ْب
ُّ
ِة ُكؾ  -َلْق َأَخْذَت بُِرْخَصِة ُكؾ  َطالٍِؿ » :َقاَل لِل ُسَؾْقَؿاُن التَّْقِؿل َأْو َزلَّ

رُّ ُكؾُّفُ  -َطالِؿٍ   .(3)«اْجَتَؿَع فِقَؽ الشَّ
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ـُ َطْبِد اْلَبرِّ فِل  َؼ اْب ، َقاَل « َجاِمِع َبَقاِن اْلِعْؾِؿ َوَفْضِؾفِ »َوَطؾ  َٓ َأْطَؾُؿ » :َطَؾك َقْقِل الت ْقِؿلِّ َهَذا إِْجَؿاٌع 

 .(2)«ًفافِقِف ِخاَل 

ـُ َطْبِد اْلبَ  بِْف!اْكتَ  َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا» :ر  َقاَل اْب ْجَؿاِع َفَفْؾ  .«َهَذا إِْجَؿاٌع  َسَتْطَعـُقَن فِل َهَذا اإْلِ

 ًضا؟!َأيْ 

اصِبِلُّ  َخِص َمْقٌؾ َمَع َأْهَقاِء الـُُّػقسِ » :َوَقاَل الش   .(1)«َتَتبُُّع الرُّ

 فِل  -ِحقدُ َيا َشْقُخ وَ -اْكَتبِْف 
ُّ
اصِبِل ـْ َيْؼَرُأ َهَذا اْلَؽاَلَم، َيُؼقُل الشَّ ًة َثاكِقًة، َوْلَقـَْتبِْف ُكؾُّ َم َمرَّ

َباِع اْلَفَقى» :«اْلُؿَقاَفَؼاِت » ـِ ات  ْرُع َجاَء بِالـَّْفِل َط َخِص َمْقٌؾ َمَع َأْهَقاِء الـُُّػقِس، َوالشَّ  .(3)«َتَتبُُّع الرُّ

ِت َواْلَؼْقِل بَِفاَػْرٌق بَ فَ إَِذْن  َّٓ ـَ َتَتبُِّع الزَّ ـَ َخَػاِء الـَّص   َمَع اْلِعْؾِؿ بِالـَّص  اْلُؿَخالِِػ َلَفا،: ْق َوَبْق

ْخصِ  َٓ ُيْعَذُر، َوالثَّاكِل ُيْعَذرُ َطَؾك الشَّ ُل  َوَّ ْٕ  .، َفا

َطؾِْؿَت وَ ِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، اْلُخُروَتْحِريِؿ َطؾِْؿَت الـُُّصقَص فِل  :َأْكَت َتْعَؾُؿ الـُُّصقَص وَ 

ِق،  َؾْعَت َوَذَكْرَت َذلَِؽ الـُُّصقَص فِل َتْحِريِؿ التََّػرُّ ْجَؿاَطاِت، وَ  -َكَؿا َتُؼقُل -، َواصَّ َطَؾك َطؾَك اإْلِ

ـْ َتَرْكَت اْلَؼْقَل بَِفا! َفبِا
، َوَكَذا، َلؽِ

 
َلَؽاِئل ـْ هللاِ َكاَلِم الالَّ َثاِر؟ ـَالَ َطَؾْقَؽ َبق  ْٔ  َماَذا َأْكَت َقاِئٌؾ َأَماَم َهِذِه ا

                                                                                                                                                     

إذا »( مـ صريؼ معتؿر بـ سؾقؿان، طـ أبقف، قال: 66)ص "إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر"وأخرجف الخالل يف 

 «.رخصة العؾؿاء كان فقؽ شر الخصالأخذَت ب

 (.1/917) "جامع بقان العؾؿ وفضؾف"( 2)

 (.5/99) "الؿقافؼات"( 1)

 الؿصدر السابؼ.( 3)



ـُ اْلَؼقِّ  ـَ َفَس » :ؿِ َوَقاَل اْب ـَِّة َجَؿُعقا َبْق ِة اْلَعالِِؿ: اْلُؿَصـ ُػقَن فِل السُّ اِد التَّْؼؾِقِد َوإِْبَطالِِف َوَبَقاِن َزلَّ

: إِْذ َلْقَس بَِؿْعُصقٍم، َفاَل َيُجقُز َقُبقُل ُكؾ  َما َوَأنَّ اْلَعالَِؿ قَ  ا بَذلَِؽ َفَساَد التَّْؼؾِقِد،لُِقَبق ـُق ُبدَّ َٓ ْد َيِزلُّ َو

َْرِض،  ْٕ ُف ُكؾُّ َطالٍِؿ َطَؾك َوْجِف ا ُل َقْقُلُف َمـِْزَلَة َقْقِل اْلَؿْعُصقِم: َفَفَذا الَِّذي َذمَّ ُمقُه، َيُؼقُلُف َوُيـَزَّ َوَحرَّ

قا َأْهَؾفُ   .(2)«َوَذمُّ

ِعلُّ َولَِفَذا َقا
افِ ، هللاِإَِذا َخاَلَػ َقْقلِل َقْقَل َرُسقِل ا» :َوَقاَل  .«إَِذا َصحَّ اْلَحِديُث َفُفَق َمْذَهبِل» :َل الش 

 .(1)«َفاْضِرُبقا بَِؼْقلِل ُطْرَض اْلَحائِطِ 

ا ُسئَِؾ وَ    َلؿَّ
ُّ
افعل ـْ َمْسَلَلٍة، َفَلَجاَب َطـَْفا بِـ $الشَّ ائُِؾ َفَؼاَل لَ .هللاَِرُسقُل ا َقاَل  :َط َفَؿاَذا  :ُف السَّ

بًِسا ُزكَّاًرا؟! َأُققُل َلَؽ  :َتُؼقُل َأْكَت؟ َقاَل  َٓ ـْ َكـِقَسٍة؟! َأُتَراكِل 
، هللاَِقاَل َرُسقُل ا :َأُتَراكِل َخاِرًجا مِ

 .(3)َما َتُؼقُل َأْكَت؟! :َوَتُؼقُل 

                                                 

 تتؿة كالمف قريًبا. -حػظف اهللا-(. وسقذكر شقخـا 3/453) "إطالم الؿققعقـ"( 2)

الحديث ففق مذهبل، وإذا صح  ويروى أكف قال: إذا صح(: »20/35) "سقر أطالم الـبالء"قال الذهبل يف ( 1)

 «.الحديث فاضربقا بؼقلل الحائط

 «.وقد اشتفر طـف ققل: إذا صح الحديث ففق مذهبل(: »209)ص "تقالل التلسقس"وقال الحافظ ابـ حجر يف 

أصؾ صػة "وقد وردت جؿؾة مـ أثار طـ الشافعل وغقره مـ إئؿة بـحق هذا الؿعـك، ذكرها الشقخ إلباين يف 

 (.34-2/13) "الـبلصالة 

 "مـاقب الشافعل"(، والبقفؼل يف 2/283) "أخبار أصبفان"( ويف 9/206) "حؾقة إولقاء"أخرجف أبق كعقؿ يف ( 3)

( مـ 388-52/387) "تاريخ دمشؼ"(، وابـ طساكر يف 391) "ذم الؽالم"(، وأبق إسؿاطقؾ الفروي يف 2/474)

كذا وكذا. فؼال رجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصجؾ فسللف طـ مسللة فؼال: قضك رسقل اهللا صريؼ الحؿقدي، قال: كـا طـد الشافعل فلتاه ر

لؾشافعل: أكت ما تؼقل؟ قال: سبحاكؽ! تراين يف كـقسة؟! تراين يف بقعة؟! ترى طؾك وسطل زكاًرا؟! أققل لؽ: قضك 

 ، وأكت تؼقل لل: ما تؼقل أكت؟!ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا 



ـُ الَؼقِِّؿ َيُؼقُل  ْساَلِم َحبِقٌب إَِلْقـَا» :َوَكاَن اْب  .(2)«، َواْلَحؼُّ َأَحبُّ إَِلْقـَا مِـْفُ َشْقُخ اإْلِ

عُ  :َتُؼقُل َس  َؽ َلؽِـَّ  َٓ ُيَبدَّ  .َأَكا َقْصِدي َأكَُّف 

ـُ َكُؼقُل َلَؽ: يُ  عُ َوَكْح َبَع َقْقَل ُفاَلٍن، َهَذا ُهَق الَِّذي ُيَبدَّ ُع َصاِحُب اْلَفَقى إَِذا َطَرَف اْلَحؼَّ ُثؿَّ اتَّ  .َبدَّ

ا  ـْ َأمَّ  َطؾَ  َم
َ
، َوَقؾََّد َطالًِؿاَخِػل َأَخَذ بَِػْتَقى َطالٍِؿ َلْؿ َيْسَؿْع ِخاَلَفَفا، َأْو لَِخَػاِء اْلَحؼ  َطَؾْقِف،  ْقِف اْلَحؼُّ

َكْت َكػْ  ـَِّة، َوَكاَكْت ُأُصقُلُف ُسـِقًَّة َسَؾِػقًَّة، َوَتَحرَّ ـْ َأْهِؾ السُّ
ِب ُسُف لَِطؾَ َهَذا الَِّذي َقْد ُيْعَذُر إَِذا َكاَن مِ

 ،  َطَؾْقِف اْلَحؼُّ
َ
َْصُؾ َقْد َوكَ َهَذا َذَكْرَكاُه َلَؽ َكثِقًرا، وَ اْلُفَدى، َوَخِػل ْٕ رَ ْرُجق َأْن َيُؽقَن َهَذا ا  .ِطـَْدكَ  َتَؼرَّ

َْحَزاِب،  ْٕ ا الَِّذي َيْعَؾُؿ ُكُصقَص َتْحِريِؿ اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، َوُكُصقَص َتْحِريِؿ ا َأمَّ

ُل َأيَّ َتْلِوياَلٍت  يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَمَع َذلَِؽ َيَتَلوَّ َبْقِر  :َيُؼقُل  :َوُكُصقَص َتْحِريِؿ الد  ـُ الزُّ ـُ َخَرَج، َواْب اْلُحَسْق

 .َفُفَق ُمْبَتِدعٌ  !َهَؽَذا ..َخَرَج 

ا -َأْكَت َوَغْقُرَك َتْؽَراًرا َومَِراًرا- َيا َشْقُخ َوِحقدُ  َأَلْؿ َتُؼْؾ  َأَلْؿ  .َمْذَهُب ُفاَلٍن َكَذا :َقاُلقا َلَؽ  َلؿَّ

ةُ  :َتُؼْؾ  ُسقُل هللاَُقاَل ا :اْلُحجَّ  ؟!ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل الرَّ

                                                                                                                                                     

صبؼات "(، وابـ كثقر يف 20/34) "طالم الـبالءسقر أ"(، والذهبل يف 6/324) "اإلحؽام"وذكره ابـ حزم يف 

 "مػتاح الجـة يف آطتصام بالسـة"(، والسققصل يف 208)ص "تقالل التلسقس"(، وابـ حجر يف 2/47) "الشافعققـ

 ( وغقرهؿ.54)ص

 (.3/394، 1/37) "مدارج السالؽقـ"( 2)

 والؿراد: أبق إسؿاطقؾ الفروي، ولقس شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.



ـْ  ـِ َطبَّاٍس، َأْو  ُقْؾُت فِقَفا بَِؼقلِ  :، َوَقاَل الُحْؽَؿ فِل َمْسَلَلٍة َما َكاَن َجاِهاًل  َفَؿ ـِ َمْسُعقٍد،بَِؼقِل اْب  اْب

َٓ َأْطَؾؿُ  َء طَ : َو
ْ
، َوَأنَّ ُفاَلًكا َهَذا ُمَخالٌِػ لِْؾَحؼ  َفاَل َشل ـَ لَِشْخٍص اْلَحؼُّ َوالـَّصُّ ا إَِذا َتَبقَّ َؾْقِف، َأمَّ

َّٓ َأْن َيتَّبَِعُف، َفَؿا ُحْؽُؿُف ِطـَْدَك؟ ، َفَلَبك إِ  َوالـَّص 

نَ  ْٔ  .َأكَُّف َصاِحُب َهًقى :ُحْؽُؿفُ  .َهَذا الَِّذي َكُؼقُلُف ا

ـُ الؼَ  قا َأْهَؾُف، َوُهَق » :$قِِّؿ َقاَل اْب ُمقُه، َوَذمُّ َْرِض، َوَحرَّ ْٕ ُف ُكؾُّ َطالٍِؿ َطَؾك َوْجِف ا َفَفَذا الَِّذي َذمَّ

ـَ َوفِْتـَتِِفْؿ، َفْنكَُّفْؿ ُيَؼؾ ُدوَن اْلَعالَِؿ فِقَؿا َزلَّ فِقِف َوفِقَؿا َلْؿ َيِزلَّ فِ  ِدي ْؿ قِف، َوَلْقَس َلفُ َأْصُؾ َباَلِء اْلُؿؼؾ 

ُبدَّ  َٓ ـَ بِاْلَخَطنِ َو ي ـَ َذلَِؽ، َفَقْلُخُذوَن الد  َم ا: َتْؿقِقٌز َبْق ُمقَن َما َأَحؾَّ ا ،هللاَُفُقِحؾُّقَن َما َحرَّ  ،ُ هللاَوُيَحر 

عْ  ُطقَن َما َلْؿ ُيَشر  ُبدَّ َلُفْؿ مِـ َذلَِؽ  :َوُيَشر  َٓ ـْ َقؾَُّدوهُ  َو ، َفاْلَخَطُل َواقٌِع مِـُْف إِْذ َكاَكِت اْلِعْصَؿُة َمـِْػقًَّة َطؿَّ

ُبدَّ  َٓ ـْ زَ  ...َو
َٓ التَّْؼؾِقُد َلْؿ ُيَخْػ مِ ِة اْلَعالِِؿ َتْؼؾِقُدُه فِقَفا: إِْذ َلْق ـَ اْلَؿْعُؾقِم َأنَّ اْلَؿُخقَف فِل َزلَّ

ِة َومِ لَّ

ٌة َلْؿ َيُجْز َلُف َأْن يَ  .اْلَعالِِؿ َطَؾك َغْقِرهِ   .(2)«ْتَبَعفُ َفنَِذا َطَرَف َأكَّفا َزلَّ

َٓ ُيَؼاَل بَِلنَّ َما َتُؼقُلق تُِؽْؿ! َحتَّك  َّٓ ـْ َز
ُر مِ ـُ ُكَحذ  ْرعُ كَ َولَِفَذا َكْح  .ُف ُهَق الشَّ

َٓ ُكِريُد َأنْ  -هللاَِوا-َولَِفَذا  َكَّـَا 
ِ
َفاتُِؽْؿ، َكَعْؿ: ٕ ـْ ُأمَّ

ـْ آَباِئُؽْؿ َومِ
ـُ َأْرَحُؿ بُِؽْؿ مِـ َأْبـَائُِؽْؿ َومِ  َكْح

 .َيتَّبَِعُؽْؿ َأَحٌد َطَؾك َهَذا

ـُ الَؼقِّؿِ  ـَ » :َيُؼقُل اْب ٌة َلْؿ َيُجْز َلُف َأْن َيْتَبَعُف فِقَفا بِات َػاِق اْلُؿْسؾِِؿق َباٌع : َفنَِذا َطَرَف َأكََّفا َزلَّ َفنِكَُّف ات 

ٌة َفُفَق َأْطذَ  ـْ َلْؿ َيْعِرْف َأكََّفا َزلَّ ٌط فِقَؿا ُأمَِر بِفِ لِْؾَخَطنِ َطَؾك َطْؿٍد، َوَم  .(1)«ُر مِـُْف، َوكاَِلُهَؿا ُمَػر 

                                                 

 (.454-3/453) "طالم الؿققعقـإ"( 2)

 الؿصدر السابؼ.( 1)



ـُ الَؼقِِّؿ  َلْقَس ُكؾُّ ِخاَلٍف ُيْسَتْرَوُح إَِلْقِف َوُيْعَتَؿُد َطَؾْقِف، » :-اْكَتبِْف لَِفَذا اْلَؽاَلِم الط قِِّب وَ -َوَيُؼقُل اْب

ـْ َتَتبََّع َما اْخَتَؾَػ فِقِف اْلُعَؾَؿاُء َوَأَخَذ  ـْ َأَقاِويؾِِفؿْ َوَم
َخِص مِ  .«َتَزْكَدَق َأْو َكادَ  بِالرُّ

)"إَِغاَثِة الؾَّْفَػانِ "َتَزْكَدَق َأْو َكاَد! َوَهَذا فِل  :َقاَل َبْؾ ُمْبَتِدٌع،  :َلْؿ َيُؼْؾ 
2). 

ََثَر، َوَأْرُجق َيا َشْقُخ َوِحقُد  ْٕ َثاِر، َوَأْن ُتَعب ئ َأْن َتْرِجَع إَِلك هَ  -هللاَُهَداَك ا-ُأِطقُد َطَؾْقَؽ َهَذا ا ْٔ ِذِه ا

َٓ َتْشَغْؾ َكْػَسَؽ بُِػاَلٍن َأْو فُ  ًٓ َأْكِؼْذ َكْػَسَؽ َأْكَت ، اَلٍن، َأْكِؼْذ َكْػَسَؽ َأْكَت َكْػَسَؽ، َو ا َأوَّ  .فِقفِ  َوَقْعَت مِؿَّ

ـُ الَؼقِّؿِ  ـْ َتَتبََّع َما اْخَتَؾَػ فِقِف اْلُعَؾَؿاُء َلْقَس ُكؾُّ ِخاَلٍف ُيْسَتْرَوُح إَِلْقِف َوُيْعَتَؿُد َطؾَ » :َقاَل اْب ْقِف، َوَم

ـْ َأَقاِويؾِِفؿْ َوَأَخَذ 
َخِص مِ نَ تَ مِْثَؾَؿا  .«َتَزْكَدَق َأْو َكادَ  بِالرُّ ْٔ  .َتَتبَُّع َأْكَت ا

 َؿا َرْأُيَؽ؟ َهَذا َأْطَؾك، َأِم اْبَتَدَع؟!ف .«َتَزْكَدَق َأْو َكادَ »قال: 

َخَص َفَلَخَذ بَِفا، َفَسَؼ » :يُّ َوَقاَل اْلَؿْرَداوِ  ـْ َتَتبََّع الرُّ  .(1)«َم

ْكِحَراِف  :ـَُؼقُل َلَؽ فَ َوَطَؾْقِف، 
ِ
ِة َوآ لَّ ـَ الزَّ َوَلْقَس َأَحٌد َمْعُصقًما،  ،َأْن َيِزلَّ اْلَعالُِؿ َهَذا َواِردٌ . َفْرٌق َبْق

 َٓ ـْ 
، اْلَعالِؿُ ُيتََّبُع َلؽِ ُع إَِذا َزلَّ َٓ ُيَبدَّ ـْ ُهـَا  َو

ا-َأْكَت  فُ الَِّذي َذَكْرتَ َفنِنَّ َومِ ا َزلَّ ُهَق  -َوَغْقُرُه َكثِقٌر ِجدًّ مِؿَّ

ـَّةِ   .فِقِف ُطَؾَؿاُء السُّ

ـْ 
ًل َكُؼقُل َلَؽ: َلؽِ َؾِػ َهَذا  -َأو   .َٓ ُيَعدُّ َمْذَهًبا لِؾسَّ

                                                 

 (.2/118) "إغاثة الؾفػان"( 2)

 (.21/50) "اإلكصاف"( 1)



عُ  -َثاكًِقاوَ  َنَّ الَعالِؿُ  َٓ ُيَبدَّ
ِ
َنَّ َلُف  ُأُصقَلفُ : لَِؿاَذا؟ ٕ

ِ
َؾِػ، َوٕ ُر َمـَْفَج السَّ ـْ ُيَؼر  َكَُّف مِؿَّ

ِ
َسَؾِػقٌَّة، َوٕ

 َطَؾْقِف اْلَحؼُّ 
َ
َكَُّف َخِػل

ِ
ـَِّة َطظِقَؿًة، َوٕ  َطَؾْقِف اْلَحؼُّ  :َبْقُت اْلَؼِصقدِ ُهَق َوَهَذا -ِخْدَمًة فِل السُّ

َ
َوَلْق  -َخِػل

، َلَرَج   .َع إَِلْقفِ َطؾَِؿ َأكَُّف َخاَلَػ اْلَحؼَّ

ـَ  َلْؿ َتْذُكرِ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأْكَت وَ  َلَؽ، َلَعؾََّؽ َتْذُكُرُه فِل اْلُؿَحاَضَراِت  َأْذُكُرهُ َأَكا وَ ، ُخَزْيَؿةَ  اْب

 اْلَؼاِدَمِة!

َماُم َأْحَؿُد  قَرِة، َقاَل  $اإْلِ ـْ َأْكَؽَر َحِديَث الصُّ ا ُسِئَؾ َطؿَّ   :َلؿَّ
ٌّ
ـُ ُخَزيَؿَة َأْكَؽَر وَ  .(2)َهَذا َجْفِؿل اْب

قَرةِ  ؟ :َفَفْؾ َكُؼقُل  ،َحِديَث الصُّ
ٌّ
ـُ ُخَزْيَؿَة َجْفِؿل  اْب

                                                 

مـ قال: إن اهللا خؾؼ آدم طؾك صقرة آدم ففق جفؿل، وأي صقرة كاكت : »-يف رواية أبل صالب-قال اإلمام أحؿد ( 2)

 «.ٔدم قبؾ أن يخؾؼف

 (.75)ص "إبطال التلويالت"طؾك الجفؿقة(، و /الرد298ٓبـ بطة ) "اإلباكة"اكظر: 

 قال أبق إسحاق إبراهقؿ بـ أحؿد بـ فراس»فؼال:  "كتاب اإلسالم"وقد ذكر طبد الرحؿـ بـ مـده يف 

يف كتابف، طـ حؿدان بـ طؾل، قال: سؿعت أحؿد بـ حـبؾ يؼقل وسللف رجؾ فؼال: يا أبا طبد اهللا، الحديث الذي روي 

طؾك صقرة آدم؟ قال: فؼال أحؿد بـ حـبؾ: فليـ الذي يروى طـ الـبل «. خؾؼ آدم طؾك صقرتفن اهللا إ: »ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 «.!ثؿ قال أحؿد: وأي صقرة كاكت ٔدم قبؾ أن يخؾؼ؟«. ۵أن اهللا تعالك خؾؼ آدم طؾك صقرة الرحؿـ : »ملسو هيلع هللا ىلص

حؿد بـ حـبؾ يؼقل: قال رجؾ وأكا طؾل بـ يحقك بـ جعػر اإلمام، قال: أكا الطرباين، قال: سؿعت طبداهللا بـ أ» قال:

فؼال: طؾك صقرة الرجؾ. قال أبل: «. إن اهللا خؾؼ آدم طؾك صقرتف: »ملسو هيلع هللا ىلصٕبل: إن فالًكا يؼقل يف حديث رسقل اهللا 

 «.كذب هذا، هذا ققل الجفؿقة، وأي فائدة يف هذا؟

ل: كـا بالبصرة طـد شقخ طـ طبد اهللا بـ أحؿد بـ حـبؾ، قا "كتاب السـة"وروى إسؿاطقؾ بـ أحؿد أبق سعد يف » قال:

فؼال الشقخ: تػسقره: خؾؼف طؾك صقرة الطقـ. فحدثُت «. خؾؼ آدم طؾك صقرتف ۵إن اهللا : »ملسو هيلع هللا ىلصفحدثـا بحديث الـبل 

 (.89-88)ص "إبطال التلويالت" «.فؼال: هذا جفؿل. أو قال: هذا كالم الجفؿقة $ بذلؽ أبل

قال: أما «. خؾؼ اهللا آدم طؾك صقرتف: »ملسو هيلع هللا ىلص حديث الـبل كقػ تؼقل يف»قال أبق بؽر الؿروذي: قؾت ٕبل طبداهللا: 

خؾؼ آدم طؾك  وجؾَّ  إن اهللا طزَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصإطؿش فقؼقل: طـ حبقب بـ أبل ثابت، طـ ططاء، طـ ابـ طؿر، طـ الـبل 



 ، قَرِة َوَلْقَس فَ َٓ ـْ َأْكَؽَر َحِديَث الصُّ ، َوُهـَاَك َم ٌّ
قَرِة َوُهَق َجْفِؿل ـْ َأْكَؽَر َحِديَث الصُّ ُفـَاَك َم

 
ٍّ
 .بَِجْفِؿل

ـُ ُخَزْيَؿَة وَ  َ : َأْكَؽرَ  $اْب
ِ
ـِ َلْؿ َيْثُبْت ِطـَْدُه: َولَِفَذا َذَكَر فِل ِكَتاِب ٕ ْحَؿ نَّ اْلَحِديَث فِل ُصقَرِة الرَّ

قَرِة:(2)ِطَؾَؾ اْلَحِديِث  "التَّْقِحقدِ " ـْ ُيـْؽُِر َحِديَث الصُّ ـْ ُهـَاَك َم
َكَُّف  ، َلؽِ

ِ
َػاِت  ُمـْؽِرٌ ٕ  .لِؾص 

َؾِة لِحَ  ـَ إِْكَؽاِر اْلُؿَعط  ـِ ُخَزْيَؿةَ َفَػْرٌق َبْق ـَ إِْكَؽاِر اْب قَرِة َوَبْق  .ِديِث الصُّ

                                                                                                                                                     

أبا طبداهللا، وذكر لف بعض الؿحدثقـ، قال: خؾؼف طؾك صقرتف.  وسؿعت فـؼقل كؿا جاء الحديث.«. صقرة الرحؿـ

 /الرد طؾك الجفؿقة(.296ٓبـ بطة ) "اإلباكة"اكظر: «. ك صقرة الطقـ، فؼال: هذا كالم الجفؿقةقال: طؾ

ألقس تؼقل هبذه إحاديث؟ «. ٓ تؼبحقا القجقه فنن اهللا خؾؼ آدم طؾك صقرتف»قؾت ٕحؿد: »قال إسحاق بـ مـصقر: 

/الرد 297ٓبـ بطة ) "اإلباكة"«. الرأيقال أحؿد: صحقح. قال ابـ راهقيف: صحقح وٓ يدطف إٓ مبتدع أو ضعقػ 

 طؾك الجفؿقة(.

 حديث الصقرة، لف لػظان:( 1)

خؾؼ اهللا آدم »( مـ حديث هؿام بـ مـبف، طـ أبل هريرة، مرفقًطا: 1842( ومسؾؿ )6117ما أخرجف البخاري ) األول:

 «.طؾك صقرتف، صقلف ستقن ذراًطا

إذا قاتؾ أحدكؿ أخاه، فؾقجتـب »يقب، طـ أبل هريرة، مرفقًطا: ( مـ حديث قتادة، طـ أبل أ1621وما أخرجف مسؾؿ )

 «.القجف، فنن  اهللا خؾؼ آدم طؾك صقرتف

( وغقره مـ صريؼ إطؿش، طـ حبقب بـ أبل ثابت، طـ ططاء، طـ ابـ طؿر، مرفقًطا: 42أخرجف ابـ خزيؿة ) الثاين:

 «.فنن ابـ آدم ُخؾؼ طؾك صقرة الرحؿـ :ل تؼبحقا القجف»

ػفوقد َض  ػف أيًضا إلباين 88-2/86) "التقحقد"$، واكظر كالمف يف  بعض أهؾ العؾؿ، مـفؿ ابـ خزيؿة عَّ (، وَضعَّ

 (.2276) "السؾسؾة الضعقػة"يف 

طؼقدة أهؾ اإليؿان يف َخْؾِؼ آدم طؾك صقرة "وقد صححف إسحاق بـ راهقيف وأحؿد بـ حـبؾ وغقرهؿا، واكظر لؾػائدة: 

 ري.لؾعالمة التقيج "الرحؿـ

لؾعالمة « إن آدم ُخؾَِؼ طؾل صقرة الرحؿـ»أيًضا لؾػائدة: التعؾقؼ طؾك تعريػ أهؾ اإليؿان لصحة حديث وراجع 

 طؾك مققعف. -حػظف اهللا-حؿاد بـ محؿد إكصاري، بتعؾقؼ شقخـا 



َؾَة  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ - َوَيْؾَزُمَؽ  َفا َأنَّ اْلُؿَعط  بِـَاًء َطَؾك َكاَلمَِؽ َأْكَت َوَتْؼِعقَداتَِؽ فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة ُكؾ 

َقرةِ  ـَ َططَُّؾقا َحِديَث الصُّ ِذي ُطقَن!  الَّ َنَّ  ُطقنَ َٓ ُيَبدَّ َٓ ُيَبدَّ
ِ
ْع! ٕ ـَ ُخَزيَؿَة َلْؿ ُيَبدَّ َهَذا َكْػُس َكاَلمَِؽ  اْب

 ، َفَفْؾ َأْكَت َقائٌِؾ بَِفَذا؟!َتَؿاًما

ـَ ُخَزْيَؿَة؟ ِع اْب ْطـَا اْلَجْفِؿقََّة، َوَلْؿ ُكَبد   َفؾَِؿاَذا َبدَّ

ُطقا لَِؿا َسَؾُؽقُه مِ  :قَل ؼُ تَ  نْ أَ  َؽ قْ ؾَ الَقاِجُب طَ  ِء ُبد  َٓ ـُ ُخَزْيَؿَة َفَؾْؿ َهُم ا اْب ـْ َمَسالِِؽ اْلَفَقى، َوَأمَّ

ـْ َمَسالِِؽ اْلُفَدى
ْع: لَِؿا َسَؾَؽُف مِ  .ُيَبدَّ

ةٍ  اُه َأْلَػ مرَّ ـِ : َوَهَذا الَِّذي َكُؼقُلُف َلَؽ، َوُكَعؾ ُؿَؽ إِيَّ ـَ اْلَؿْسَؾَؽْق  .إِكَُّف َفْرٌق َبْق

دُ   .َخَرَج َطَؾك اْلَحاِكِؿ َوُهَق ُمْبَتِدعٌ  َوآَخرُ ك اْلَحاكِِؿ َوَلْقَس ُمْبَتِدًطا، َواِحٌد َخَرَج َطؾَ  :َوُهـَا َيَتَحدَّ

 .َوَقَع فِل التَّْلِويِؾ َوُهَق ُمْبَتِدعٌ َوآَخُر َواِحٌد َوَقَع فِل َتْلِويِؾ ِصَػٍة َوَلْقَس ُمْبَتِدًطا، 

َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا؟َمَتك َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا؟ َومَ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َطَرْفَت   َتك 

ْكِحَراِف 
ِ
ل ِة َوال ـَ الز  ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  َوَأَكا َأْذُكُر َلَؽ َأْيًضا الت ْػرِيَؼ َبْق ْدُتَؽ  ،ِم فِل َهِذِه  َكَؿا َطق 

ُدودِ   .الرُّ

ا  ـْ َأكََّؽ  َؾَؽ فَ َأْكَت َأمَّ
ِطقِف مِ ـِ اْلُعَؾَؿاِء  َوَلْؿ َكِجْد فِقَفا َكْؼاًل َواِحًدا ،َسَتُردُّ ُرُدوًدا ِطْؾِؿقَّةً َما تدَّ -َط

 .-َتَعاَلك َرْحَؿًة َواِسَعةً هللاُ َرِحَؿُفُؿ ا

ُدوِد َأْن تُؼقَل  -هللاُإِْن َشاَء ا-َوَأَكا   ، َواْسَتْغَػْرُت،هللاَِوَأَكْبُت إَِلك ا ُتْبُت  :َأْرُجق َلَؽ َبْعَد َهِذِه الرُّ

ـَّ َوَرَجْعُت  َٓ َطْقَدَة إَِلك َهَذا اْلَؿـَْفِج َأَبًدا، َوَسُلضِفُر السُّ ـَ اْلَقْقِم، َو
 .َة مِ



  ُقْؾَت َأْكَت وَ 
 
ـِ اْلَؿْدَخؾِل َصَدْقَت،  :َكاَن َرُجاًل ُمـِْصًػا، َفَؼاَل » :َأكَّفُ  ُمـَاَضَرتَِؽ كَِفاَيِة فِل الَؿْزُطقِم  َط

ـْ َهَذا اْلِػْؽِر، َوَجَزاَك ا ۵هللاِ َوُتْبُت إَِلك ا
 .«َخْقًرا َطَؾك َهَذا اْلَبَقانِ هللاُ مِ

، َولُِسـَِّة هللاَِسْؿًعا َوَصاَطًة لِؽَِتاِب ا :َأكََّؽ َسَتُؽقُن َرُجاًل ُمـِْصًػا، َوَتُؼقُل  -هللاُإِْن َشاَء ا-َوَأَكا َأَرى 

ةِ هللاَِرُسقِل ا ُمَّ ْٕ  .، َولَِػْفِؿ َسَؾِػ ا

ـُ َتْقِؿقََّة إَِلك  -َهَداَك اهللاُ - اْسَؿعْ  ، يُ َوُهَق اْب ـِ فِل اْلَعالِِؿ إَِذا َزلَّ ْع ُح َسَبَب َطَدِم الطَّ َؿاَذا َيُؼقُل فَ َقض 

ـُ َتْقِؿقََّة؟  اْب

ـُ َتْقِؿق ةَ  ْساَلِم اْب
ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َوأَ » :َقاَل َشْقُخ اإْلِ َْهَقاِء َمَع ُوُجقدِ َوَسَبُب اْلَػْرِق َبْق ْٕ  ْهِؾ ا

ْختاَِلِف فِل َقْقِل ُكؾٍّ مِـْ 
ِ
ْجتَِفاِد، َوُهَق  -ُفَؿا آ

ِ
ـِ اْلَؼْصِد َوآ ـْ ُحْس

َأنَّ اْلَعالَِؿ َقْد َفَعَؾ َما ُأمَِر بِِف مِ

ـِ اْطتَِؼاًدا َلْقَس بِ  ـْ ُمَطابًِؼا، َلؽِ ، َكَؿا َمْلُمقٌر فِل الظَّاِهِر بِاْطتَِؼاِد َما َقاَم ِطـَْدُه َدلِقُؾُف َوإِْن َلْؿ َيُؽ
ٍّ
َقِؼقـِل

ـِ َذوَ  اكِؿُ ُيْمَمُر اْلحَ  اِهَدْي ـِ َقدْ بَِتْصِديِؼ الشَّ َأْو َكَذَبا، َوَكَؿا ُيْمَمُر َطآ ْخ أَ  ي اْلَعْدِل َوإِْن َكاَكا فِل اْلَباصِ

َباِع الظَّاِهِر، َفَقْعَتِؼُد َما َدلَّ َطَؾْقِف َذلَِؽ  ابِِط، َأْو بِات  ـْ َوإِْن لَ اْلُؿْػتِل بَِتْصِديِؼ اْلُؿْخبِِر اْلَعْدِل الضَّ ْؿ َيُؽ

ْطتَِؼاُد ُمَطابًِؼا 
ِ
 .(2)«...َذلَِؽ آ

،  :َفاْلَعالُِؿ َفَعَؾ َما ُأمَِر بِفِ  ـٌ ، ِطـَْدُه َقْصٌد َحَس لِقَؾ َوالـَّصَّ َسَؾَؽ َمَسالَِؽ اْلُعَؾَؿاِء، َلْؿ ُيَخالِِػ الدَّ

ـْ  ْطُف َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ، َوَغْقُر َذلَِؽ مِ ـََّة، َلْؿ ُيَبد  َْشَقاءِ  َكَصَر السُّ ْٕ  .َهِذِه ا

ْطتَِؼاُد اْلَؿْطؾُ »
ِ
ا ُيْممَ قُب ُهَق الَِّذي َيْغؾِ َفآ ـ  مِؿَّ َقْد َيُؽقُن َغْقَر  ُر بِِف اْلِعَباُد، َوإِْن َكانَ ُب َطَؾك الظَّ

، ُمَطابٍِؼ، ـِ بِاْطتَِؼاٍد َغْقِر ُمَطابٍِؼ َقطُّ ـَ فِل اْلَباصِ ـِ نَِذا فَ  َوَلْؿ َيُؽقُكقا َمْلُمقِري اْطَتَؼَد اْلَعالُِؿ اْطتَِؼاَدْي
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ـِ َمعَ  ـِ فِل َقِضقٍَّة َأْو َقِضقََّتْق َضْق
ـَ اْلؽَِتاِب َواْلِحْؽَؿِة: َقْصِدِه لِْؾَحؼ  َوات َباطِ  ُمَتـَاقِ

َباِطِف مِ ِف لَِؿا ُأمَِر بِات 

 .(2)«...َوُهَق اْلَخَطُل اْلَؿْرُفقُع َطـَّا  ،ُطِذَر بَِؿا َلْؿ َيْعَؾْؿفُ 

 ُقْؾُتؿْ  بَِؿا َطؾِْؿُتُؿقُه، وَما، َوَلْقَس «ُطِذَر بَؿا َلْؿ َيْعَؾْؿفُ » :، َقاَل َشْقُخ اإِلْساَلمِ -َيا َشْقُخ َوِحقُد -اْكَتبِْف 

ـْ َقْبُؾ َغْقَرُكْؿ  ُكـُْتْؿ ُتَحاِرُبقَن بِفِ وَ ، ْبُتْؿ فِقفِ َخطَ َما بِِف، و
 !مِ

ـُ َكُؼقُل َلَؽ فَ « َوُهَق اْلَخَطُل اْلَؿْرُفقعُ »َقاَل:  ْع ُفاَلًكا َوُفاَلًكا  :َفَذا َخَطُمُه َمْرُفقٌع، َوَطَؾْقِف َكْح َلْؿ ُكَبد 

ٍت  َّٓ ـْ َوَقَع فِل َز ٍت -مِؿَّ َّٓ َكَُّفْؿ َسَؾُؽقا َمَسالَِؽ  -َمَع َأنَّ َأْكَثَر َما ِجْئَت بِِف َلْقَس بَِز
ِ
ِء: ٕ َٓ ْع َهُم َلْؿ ُكَبد 

 طَ 
َ
، َوَخِػل َن َكَذلَِؽ؟اْلَحؼ  ْٔ ِء اْلَؿْقُجقُدوَن ا َٓ لِقُؾ، َفَفْؾ َهُم  َؾْقِفُؿ الدَّ

َأكَُّؽْؿ َما َطَرْفُتُؿ اْلَحؼَّ فِقَؿا َمَضك، َوَحَؽْؿـَا َطَؾْقُؽْؿ بَِلكَُّؽْؿ َأْهُؾ َأْهَقاٍء،  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َوَهْب 

َن َطَرْفُتْؿ، َفَؿاَذا َأْكُتْؿ َفاِطُؾقَن َبْعدَ  ْٔ  َذلَِؽ؟! َوا

ـُ َتْقِؿقَّةَ  َْهَقاِء َفنِكَُّفْؿ » :َقاَل اْب ْٕ  رتزتوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئبِِخاَلِف َأْصَحاِب ا

 .(1)«[23]الـجؿ:

ًٓ ُثؿَّ َيْسَتِدلُّقنَ َأْهُؾ إَْهَقاِء أكربُ! هللاُ ا  .َيْعَتِؼُدوَن َأوَّ

ـ  َواْلَفَقى َجْزمً »َقاَل:  َٓ َيْؼَبُؾ الـَِّؼقَض َمَع َطَدِم اْلِعْؾِؿ بَِجْزمِِف، َوَيْجِزُمقَن بَِؿا َيُؼقُلقَكُف بِالظَّ ا 

َٓ َضاِهًرا، َوَيْؼِصُدوَن َما َلْؿ ُيْمَمُروا بَِؼْصِدِه، َٓ َباصِـًا َو َوَيْجَتِفُدوَن  َفَقْعَتِؼُدوَن َما َلْؿ ُيْمَمُروا بِاْطتَِؼاِدِه 

 .(2)«اْجتَِفاًدا َلْؿ ُيْمَمُروا بِفِ 
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َتِؼُدوَن َما َلْؿ ُيْمَمُروا بِاْطتَِؼاِدِه، َيْؼِصُدوَن َما َلْؿ ُيْمَمُروا بَِؼْصِدِه، َيْجَتِفُدوَن اْجتَِفاًدا َلْؿ اْكَتبِْف! َيعْ 

 .ُيْمَمُروا بِفِ 

ْجتَِفاِد َوالَؼْصِد َما َيْؼَتِضل َمْغِػَرَة َما َلْؿ َيْعَؾُؿقهُ »َقاَل: 
ِ
ـَ آ

 .(1)«َفَؾْؿ َيْصُدْر َطـُْفْؿ مِ

ـْ ُكؾ  لَِتْعِرَف اْلَػْرَق  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ - اَلٌم مِـ َذَهٍب، اْكَتبِفْ َهَذا كَ هللاِ َواهللاُ! أَيا  َنَّ َهَذا َجَقاٌب َط
ِ
ٕ :

 .ُحؾَِّت اْلَؿْسَلَلةُ  -َوإِيَّاكَ هللاُ َهَداكِل ا-َمَؼالَِؽ، َوَلْق اْسَتْقَطْبَتُف 

َنَّ اْجتَِفاَدُكْؿ فِل َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ 
ِ
ـَ َكزَ  تَِفادَ اْج -ٕ ِذي َْحَزاَب، َواْجتَِفادَ الَّ ْٕ ـَ َطِؿُؾقا  ُلقا ا ِذي الَّ

يُؿْؼَراصِقَِّة، َواْجتَِفادَ بِال ُزوا اْلُخرُ  د  ـَ َجقَّ ِذي َهَذا َلْقَس اْجتَِفاًدا َمْلُمقًرا  -... وَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِؿِ الَّ

َؾػِ  َنَّ ِطـَْدُكُؿ اْلؽَِتاَب السَّ
ِ
 بِِف: ٕ

َّ
 .ل

َؾِػ؟! َأْكَت َتُؼقُل ات َػاِق َمَع َأْكَت لَِؿاَذا َتْجَتِفُد  ـَ َهَذا  َفْؾ َقاَل فَ ِخاَلفِقٌَّة! الَؿْسَلَلُة  :السَّ
َأَحٌد مِ

ـْ َأْلِػ َشْقٍخ؟
ـْ َأْكَثَر مِ َؾِػ؟ لَِؿاَذا َلْؿ َتْرِجْع إَِلك الُبَخاِري  ِحقـََؿا َكَؼَؾ َط  !السَّ

َن َما  ْٔ  : (3)«َؿا اأْلَْطَؿاُل بِالـِّـق اِت إِك  » :فِل َحِديِث  -ُخ َوِحقدُ ا َشقْ يَ - َرْأُيَؽ ا
 
ـِ الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َرَواُه َط

ُؽ فِقِف؟ َفَفْؾ ، َوْحَدهُ ُطَؿُر   ُكَشؽ 
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أجؿع الؿسؾؿقن طؾك طظؿ مققع هذا الحديث وكثرة فقائده » (:54-13/53) "شرحف طؾك مسؾؿ"قال الـقوي يف 

وصحتف. قال الشافعل وآخرون: هق ثؾث اإلسالم. وقال الشافعل: يدخؾ يف سبعقـ باًبا مـ الػؼف. وقال آخرون: هق 

تـبقًفا لؾطالب طؾك  :سالم. وقال طبدالرحؿـ بـ مفدي وغقره: يـبغل لؿـ َصـَّػ كتاًبا أن يبدأ فقف هبذا الحديثربع اإل

وقد فعؾ ذلؽ البخاري وغقره فابتدءوا بف قبؾ كؾ شلء، وذكره  .هذا طـ إئؿة مطؾًؼا تصحقح الـقة. وكؼؾ الخطابلُّ 



 َهَذا الَحِديُث 
 
ـِ الـَّبِل َجؾِقٌؾ  َهَذا اْلَحِديُث َحِديٌث : ، َوَمَع َذلَِؽ َكُؼقُل ملسو هيلع هللا ىلصاْكَػَرَد َطَؿُر بِِف َط

ِريَعةِ  ـْ َأْبَقاِب الشَّ
 .َوَثابٌِت، َبْؾ َيْدُخُؾ فِل َكثِقٍر مِ

، َفُؼْؾُت َلَؽ  ،َلْق َذَكْرَت لِل َهَذا اْلَحِديَث  ـْ  :َوَأكَُّف فِل َصِحقِح اْلُبَخاِري 
َكَُّف مِ

ِ
َلْقَس َصِحقًحا: ٕ

ُقُف َوَلْق َكاَن فِل َصِحقِح  ، َوَقِد اْكَػَرَد بِِف َمَع ُوُجقدِ َوْحَدهُ ِرَواَيِة ُطَؿَر  َٓ ُأَصد  َحاَبِة، َفَلَكا  ـَ الصَّ
اْلَجْؿِع مِ

؟  .اْلُبَخاِري  
َّ
ـْ َسبِقِؾ الُِعَؾَؿاءِ َس َفبَِؿ َتْحُؽُؿ َطَؾل ْكِحَراِف َط

ِ
 بِآ

َّ
 .َتْحُؽُؿ َطَؾل

، َٓ ُيَخالُِجَؽ َشؽٌّ فِل َحِديٍث َرَواُه اْلبُ  َفنَِذا ُكـَْت َتْعَتزُّ ـْ ِروَ َو
، َوُهَق مِ  َواِحٍد، َخاِريُّ

ٍّ
اَيِة َصَحابِل

َٓ ْعَتزُّ بَِحِديٍث َرَواُه اْلُبخَ تَ َأفَ  ، َو
ٍّ
ـْ َصَحابِل ـْ َأْلِػ تَ  اِريُّ َط

ـْ َأْكَثَر مِ ْعَتزُّ بَِعِؼقَدٍة َرَواَها اْلُبَخاِريُّ َط

 َشْقٍخ؟!

ـْ مَ هللاَ ، َوْلَقتَِّؼ ا-َيا َشْقُخ َوِحقدُ -هللاَ اتَِّؼ ا  .-هللاُا ُكؿُ َهَدا-َعَؽ َم

                                                                                                                                                     

إٓ مـ رواية طؿر بـ الخطاب،  ملسو هيلع هللا ىلصؿ يصح هذا الحديث طـ الـبل قال الحػاظ: ول .البخاري يف سبعة مقاضع مـ كتابف

وٓ طـ طؿر إٓ مـ رواية طؾؼؿة بـ وقاص، وٓ طـ طؾؼؿة إٓ مـ رواية محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل، وٓ طـ محؿد إٓ 

ا قال إئؿة: مـ رواية يحقك بـ سعقد إكصاري، وطـ يحقك اكتشر فرواه طـف أكثر مـ مائتل إكسان، أكثرهؿ أئؿة: ولفذ

 «.لقس هق متقاتًرا وإن كان مشفقًرا طـد الخاصة والعامة: ٕكف فؼد شرط التقاتر يف أولف

هذا الحديث أحد أركان اإلسالم وققاطد اإليؿان. وهق صحقح جؾقؾ » (:1/654) "البدر الؿـقر"وقال ابـ الؿؾؼـ يف 

اإلمام أبل سعقد يحقك بـ سعقد بـ ققس  متػؼ طؾك صحتف، مجؿع طؾك طظؿ مققعف وجاللتف وثبقتف مـ حديث

 ...«.إكصاري، رواه طـف حػاظ اإلسالم وأطالم إئؿة 

وقد تقاتر الـؼؾ طـ إئؿة يف تعظقؿ قدر هذا الحديث، قال أبق طبد » (:1/11) "فتح الباري"وقال الحافظ ابـ حجر يف 

 .«ا الحديث ...شلء أجؿع وأغـك وأكثر فائدة مـ هذملسو هيلع هللا ىلص اهللا: لقس يف أخبار الـبل 

وهق ثابت يف دواويـ اإلسالم كؾفا، وقد تؾؼتف إمة : »(82)ص "أدب الطؾب ومـتفك األدب"وقال الشقكاين يف 

 «.بالَؼبقل وإن كان أحاديًّا، أجؿع جؿقع أهؾ اإلسالم طؾك ثبقتف وصحتف



ـُ َتْقِؿق   َقاَل َشْقُخ  ْساَلِم اْب
ْجتَِفاِد َواْلَؼْصِد َما َيْؼَتِضل َمْغِػَرَة َما َلْؿ » :ةَ اإْلِ

ِ
ـْ آ

َفَؾْؿ َيْصُدْر َطـُْفْؿ مِ

ـَ َشبِقًفا بِ  :َيْعَؾُؿقهُ  ـَ َشبِقًفا بِاْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ، َأْو َجاِهؾِق ـَ َفَؽاُكقا َضالِِؿق الِق  .(2)«الضَّ

ْجتَِفاِد اْلَؿْلُمقِر بِِف،  ا اْجَتَفُدواَكاُكقا َماَذا َلؿَّ 
ِ
َغْقَر اْلَؼْصِد اْلَؿْلُمقِر بِِف؟ َكاُكقا  َوَقَصُدواَغْقَر آ

ـَ  الِق ـَ َشبِقًفا بِالضَّ ـَ َشبِقًفا بِاْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ، َأْو َجاِهؾِق  .َضالِِؿق

! َكؿَ لَ  :قُل َوَلَعؾََّؽ َتؼُ  ـَ ًة فِل َسق د قُ  َتَؽؾَّْؿُت ا ْؿ َيُؼْؾ ُمْبَتِدِطق َطُف  :لِل َأَحُدُهؿْ  َفَؼاَل ، ْطبَمرَّ ـْ َبدَّ َم

َطُف؟ ـُ باٍز َبدَّ ـَ اْلُعَؾَؿاِء؟ َهِؾ اْب
 مِ

َؿ بَِفا َسق د ُقْطب، ِحق :ُقْؾُت  تِل َتَؽؾَّ ـَ اْلَؿَقاِضِع الَّ
ـُ َباٍز اصَّؾَع َطَؾك َمْقِضٍع مِ ـْ اْب ْؿ َط ـََؿا َتَؽؾَّ

 اْلِؿَزاِج » :، َوَقاَل ڠُمقَسك 
 
ِطقِؿ اْلُؿـَْدفِِع اْلَعَصبِل  .(1)«َكُؿقَذٌج لِؾزَّ

ـُ َبازٍ  ْقُخ اْب ٌة ُمْسَتِؼؾَّةٌ » :َفَؼاَل الشَّ ْستِْفَزاُء بِإَْكبَِقاِء ِردَّ
ِ
 .(3)«آ

                                                 

 (.19/44) "مجؿقع الػتاوى"( 2)

 (.100)ص "التصقير الػـل"( 1)

 ."مادة صقتقة"( 3)

وهذه جؿؾة مختصرة مـ أققال بعض أهؾ العؾؿ فقف ويف كتاباتف، وهل طبارة طـ مقاد صقتقة، وأوراق بخط القد، اكظرها 

 ، جؿعف طصام بـ طبداهللا السـاين:"براءة طؾؿاء األمة مـ تزكقة أهؾ البدع والؿذمة"مجؿقطة يف كتاب: 

 :$العالمة ابـ باز  ◈

أما آستقاء طؾك العرش فـؿؾؽ أن كؼقل: إكف : »[]صف  ڑ ىب يبڈ ژ ژ ڑقال سقد قطب يف ققلف تعالك: 

 (.6/3408) "يف ضالل الؼرآن"«. كـاية طـ الفقؿـة طؾك هذا الخؾؼ

هذا كؾف كالم فاسد، هذا معـاه الفقؿـة، معـاه إكؽار آستقاء الؿعروف، وهق العؾق طؾك » :$قال العالمة ابـ باز 

 «.ضايع يف التػسقرالعرش، وهذا باصؾ يدل طؾك أكف مسؽقـ 

 وقال أحد الحاضريـ بلن البعض يقصل بؼراءة هذا الؽتاب دائًؿا!



                                                                                                                                                     

 «.سقف كؽتب طؾقف إن شاء اهللا -ٓ ٓ ... -ٓ، غؾط، الؾل يؼقلف غؾط »قال الشقخ: 

 ."تسجقالت مـفاج السـة بالرياض - هـ 1413درس لؾشقخ يف مـزلف بالرياض سـة "

إن ڤ: »( طـ معاوية بـ أبل سػقان، وطؿرو بـ العاص 141)ص "صقاتكتب وشخ"وقال سقد قطب يف كتابف 

معاوية وزمقؾف َطْؿًرا لؿ يغؾبا طؾقًّا ٕهنؿا أطرف مـف بدخائؾ الـػقس، وأخرب مـف بالتصرف الـافع يف الظرف الؿـاسب، 

 ختقار وسائؾ الصراع.ا ولؽـ ٕهنؿا صؾقؼان يف استخدام كؾ سالح، وهق مؼقد بلخالقف يف

يركـ معاوية وزمقؾف إلك الؽذب، والغش، والخديعة، والـػاق، والرشقة، وشراء الذمؿ، ٓ يؿؾؽ طؾلٌّ أن يتدلك وحقـ 

 «.إلك هذا الدرك إسػؾ، فال طجب يـجحان ويػشؾ، وإكف لػشؾ أشرف مـ كؾ كجاح

ص: كؾ هذا كالم قبقح، كالم قبقح! هذا كالم قبقح َسبٌّ لؿعاوية وَسبٌّ لعؿرو بـ العا» :$قال العالمة ابـ باز 

 «.وكالم مـؽر، معاوية وطؿرو ومـ معفؿا مجتفدون أخطلوا، والؿجتفدون إذا أخطلوا فاهللا يعػق طـا وطـفؿ

 ألقس تؽػقًرا؟«. إن فقفؿا كػاًقا»ققلف:  قال السائؾ:

ؼ يستحؼ أن هذا خطل وغؾط ٓ يؽقن كػًرا: فنن سبف لبعض الصحابة أو واحد مـ الصحابة مـؽر وفس» قال الشقخ:

ؼفؿ يرتد:. كسلل اهللا العافقة، يمدب طؾقف ٕهنؿ َحَؿؾة الشرع، إذا سبفؿ معـاه قدح يف  ولؽـ إذا سب إكثر أو َفسَّ

 «.الشرع

 أٓ ُيـفك طـ هذه الؽتب التل فقفا هذا الؽالم؟ قال السائؾ:

 يـبغل أن تؿزق. قال الشقخ:

 هذا يف جريدة؟ قال الشقخ:

 أحسـ اهللا إلقؽ. ،يف كتاب قال السائؾ:

 لؿـ؟ قال الشقخ:

 لسقد قطب. قال السائؾ:

 هذا كالم قبقح. قال الشقخ:

 ."كتب وشخصقات"يف  قال السائؾ:

 ."هـ18/7/1416بتاريخ األحد  ،مادة صقتقة/شرح رياض الصالحقـ"

كؾ ما رددتف » :"العقاصؿ مؿا يف كتب سقد قطب مـ الؼقاصؿ"معؾًؼا طؾك خاتؿة كتاب  $قال العالمة األلباين  ◈

طؾك سقد قطب حؼ وصقاب، ومـف يتبقـ لؽؾ قارئ مسؾؿ طؾك شلء مـ الثؼافة اإلسالمقة أن سقد قطب لؿ يؽـ طؾك 

معرفة باإلسالم بلصقلف وفروطف، فجزاك اهللا خقر الجزاء أيفا إخ الربقع طؾك ققامؽ بقاجب البقان، والؽشػ طـ 

 (.36-33)ص "براءة طؾؿاء إمة مـ تزكقة أهؾ البدع والؿذمة"واكظر أيًضا: «. جفؾف، واكحرافف طـ اإلسالم



                                                                                                                                                     

 :$العالمة العثقؿقـ  ◈

مطالعتل لؽتب سقد قطب قؾقؾة، وٓ أطؾؿ طـ حال الرجؾ، لؽـ قد كتب العؾؿاء فقؿا يتعؾؼ » :$قال ابـ طثقؿقـ 

وكتب أخقكا الشقخ ، $  الدويشبؿملػف يف التػسقر )ضالل الؼرآن(، كتبقا مالحظات طؾقف، مثؾ ما كتبف الشقخ طبداهللا

 «.ربقع الؿدخؾل مالحظات طؾقف: طؾك سقد قطب يف التػسقر ويف غقره. فؿـ أحب أن يراجعفا فؾقراجعفا

 ."الؾؼاء الؿػتقح الثاين بقـ الشقخقـ العثقؿقـ والؿدخؾل بجدة"شريط: 

 ػسقر.ومـفجف يف الت "يف ضالل الؼرآن"وُسئؾ فضقؾة الشقخ العثقؿقـ طـ صاحب كتاب 

 إكف كثر الحديث حقل هذا الرجؾ وكتابف، ويف كتب التػسقر إخرى كتػسقر ابـ كثقر، وتػسقـر ابـ سعدي،»فؼال: 

 الغـك والؽػاية ألػ مرة طـ هذا الؽتاب.... ، -طؾك ما فقف مـ التساهؾ يف الحديث-وتػسقر الؼرصبل 

ا الؽتاب، وهل مدوكة ومقجقدة. ولؿ أصؾع طؾك وقد ذكر بعض أهؾ العؾؿ كالدويش وإلباين الؿالحظات طؾك هذ

ًٓ طظقًؿا فقفا مخالًػا لؿا طؾقف أهؾ السـة  هذا الؽتاب بؽامؾف، وإكؿا قرأُت تػسقره لسقرة اإلخالص، وقد قال قق

 والجؿاطة: حقث إن تػسقره لفا يدل طؾك أكف يؼقل بـ )وحدة القجقد(، وكذلؽ تػسقره لالستقاء بلكف الفقؿـة والسقطرة.

 ."ضالل الؼرآن"طؾًؿا بلن هذا الؽتاب لقس كتاب تػسقر، وقد ذكر ذلؽ صاحبف فؼال: 

ويجب طؾك صالب العؾؿ أٓ يجعؾقا هذا الرجؾ أو غقره سبًبا لؾخالف والشؼاق بقـفؿ، وأٓ يؽقن القٓء والرباء لف أو 

 «.طؾقف

 هـ.1418محرم   1591/9اكظر: مجؾة الدطقة/طدد 

يف ضالل "حتؽؿ يف رجؾ يـصح الشباب السـل بؼراءة كتب سقد قطب، ويخص مـفا: ما هق ققل سؿا :$وُسئؾ 

 دون أن يـبف طؾك إخطاء والضالٓت الؿقجقدة يف هذه الؽتب؟ "لؿاذا أطدمقين"، و "معالؿ طؾك الطريؼ"، و"الؼرآن

حث الـاس طؾك قراءة كتب أكا ققلل بارك اهللا فقؽ: إن مـ كان كاصًحا هللا ورسقلف وإلخقاكف الؿسؾؿقـ أن ي» :فؼال

فػقف صقام،  $إقدمقـ يف التػسقر وغقر التػسقر، ففل أبرك وأكػع وأحسـ مـ كتب الؿتلخريـ، أما تػسقر سقد قطب 

، وكذلؽ وصػف لبعض يبٱ ٻ ٻ ٻىبكتػسقره لالستقاء، وتػسقره سقرة  :لؽـ كرجق اهللا أن يعػق طـف. فقف صقام

 «.الرسؾ بؿا ٓ يـبغل أن يصػف بف

 ."أققال العؾؿاء يف إبطال ققاطد ومؼالت طدكان طرطقر": شريط جعرا

وقراءة الظالل فقفا كظر: ٕن الظالل يشتؿؾ طؾك أشقاء فقفا كظر كثقر، وكقكـا » :-حػظف اهللا-وقال العالمة الػقزان  ◈

أفؽار الشباب. كربط الشباب بالظالل ويلخذون ما فقف مـ أفؽار هل محؾ كظر، هذا قد يؽقن لف مردود سلء طؾك 

 «.وتػسقر ابـ كثقر، وتػاسقر طؾؿاء السؾػ الؽثقرة فقفا غـك طـ مثؾ هذا التػسقر

 «.وسقد قطب جاهؾ بعؾقم الشرع وأدلتف، ولقس طـده أدلة طؾك ما يؼقل» وقال:



 هللاِ!ا ُمْبتِدٌع! ُسْبَحانَ  :َكَعْؿ، َلؽِـَُّف َلْؿ َيُؼْؾ  :َفَؼاَل 

ْخَقاِن، َوالتَّْبؾِقِغ، َوُكؾ  هَ طْ ْن َأْطِرَف َرْأَيَؽ فِل َسق د قُ ُد َأْيًضا أَ َوَأَكا بِاْلُؿـَاَسَبِة ُأِري ءِ ب، َواإْلِ َٓ  .ُم

ٍة، َوِص  َأَكا ُكـُْت َقدْ وَ  ، َوَتؼُ َدافُِع ْرَت تُ َجَؾْسُت َمَعَؽ َمْجؾًِسا َذاَت مرَّ ـَ ـِ التَّْبؾِقِغق ق ْؿ َطَؾك هُ  :قُل َط

ـْ َفَتاَوى َما َأْدِري، ...َخْقٍر، َوَكَذا 
ـَ َأْكَت مِ ءِ فِل  اْلُعَؾَؿاِء  َأْي َٓ  ؟!َهُم

ـَ َشبِقًفا بِاْلَؿْغُضقِب َطَؾْقِفْؿ، َأْو » :«َمْجُؿقِع اْلَػَتاَوى»فِل  ْساَلمِ َقاَل ْشقُخ اإلِ  َفَؽاُكقا َضالِِؿق

ـَ  الِق ـَ َشبِقًفا بِالضَّ ، َوَقْد َفالْ  .َجاِهؾِق  اْلَؿْحَض َلْقَس َلُف َغَرٌض ِسَقى اْلَحؼ 
َّ
ْجتَِفاَد اْلِعْؾِؿل

ِ
ُؿْجَتِفُد آ

ا ُمتَّبِ  .َسَؾَؽ َصِريَؼفُ  ـْ َيْعَؾُؿ اْلَحؼَّ َوُيَعاكُِد َطـْفُ َوَأمَّ َوُهَق -َوَثؿَّ قِْسٌؿ آَخُر  .ُع اْلَفَقى اْلَؿْحِض َفُفَق َم

                                                                                                                                                     

 هؾ ُيؼال: إن سقد قطب إن كان مجتفًدا ففق ملجقر طؾك ذلؽ؟ وقد ُسئؾ:

تك يؼال فقف ذلؽ، لؽـ يؼال: إكف جاهؾ فقؿا قال ُيعذر بجفؾف. ثؿ إن مسائؾ لقس هق مـ أهؾ آجتفاد ح» فلجاب:

ًٓ لالجتفاد: ٕهنا تقققػقة  «.العؼقدة لقست مجا

كسلل اهللا أن يرحؿ  $ بؾ هق مؾلء بؿا يخالػ العؼقدة، فالرجؾ» :-"ضالل الؼرآن"طـ -وقال العالمة الؾحقدان  ◈

 «.هق مـ أهؾ الدراسات الؿدكقة وأهؾ إدب جؿقع أمقات الؿسؾؿقـ، لقس مـ أهؾ العؾؿ،

ٓبد لإلسالم أن يحؽؿ: ٕكَّف العؼقدة القحقدة » الؿحدث حؿاد األكصاري طـ ققل سقد قطب: وسئؾ الشقخ العالمة ◈

اإليجابقة اإلكشائقة التل تصقغ مـ الؿسقحقة والشققطقة مًعا مزيًجا كاماًل يتضؿـ أهداففؿا جؿقًعا، ويزيد طؾقفؿا 

 (.62) "معركة الرأسؿالقة واإلسالم"«. ازن والتـاسؼ وآطتدالالتق

ا،» :$فلجاب الشقخ  وإن كان قد مـات  إن كان قائؾ هذا الؽالم حقًّا فقجب أن يستتاب، فنن تاب وإٓ ُقتؾ مرتدًّ

ـَ أن هذا الؽالم باصؾ. وٓ كؽػره: ٕكـا لؿ ُكؼؿ طؾقف الحجة  «.فقجب أن ُيَبقَّ

 (، وما بعدها.18)ص "براءة طؾؿاء إمة مـ تزكقة أهؾ البدع والؿذمة"واكظر:  . كتبف وأققالف كثقرةوكالم أهؾ العؾؿ يف

 ومـ الؽتب الؿملػة يف ذلؽ أيًضا:

 لؾشقخ طبداهللا الدويش. "الؿقرد الزٓل يف التـبقف طؾك أخطاء تػسقر الظالل"

العقاصؿ مؿا يف "يف الرد طؾك أخطائف، مـفا:  ولؾعالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل مجؿقطة مـ الؿملػات والؿؼآت

 ."أضقاء إسالمقة طؾك طؼقدة سقد قطب وفؽره"، و"كتب سقد قطب مـ الؼقاصؿ



ْبَفُة َوُهَق َأْن  -َغالُِب الـَّاسِ  ْفَقُة َوالشُّ َفاْلُؿْجَتِفُد اْلَؿْحُض  ...َيُؽقَن َلُف َهًقى فِقِف ُشْبَفٌة، َفَتْجَتِؿُع الشَّ

ْجتَِفاَد 
ِ
ا اْلُؿْجَتِفُد آ َمْغُػقٌر َلُف َوَمْلُجقٌر، َوَصاِحُب اْلَفَقى اْلَؿْحِض ُمْسَتْقِجٌب لِْؾَعَذاِب، َوَأمَّ

ـْ ُشْبَفٍة َوَهقً 
َب مِ ى َفُفَق ُمِسلٌء، َوُهْؿ فِل َذلَِؽ َطَؾك َدَرَجاٍت بَِحَسِب َما َيْغؾُِب َوبَِحَسِب اْلُؿَركَّ

ٍف ُمْبَتَؾْقَن بَِذلِ  ـَ إَِلك فِْؼٍف َأْو َتَصقُّ ـَ اْلُؿـَْتِسبِق
ـَ مِ ِري  .(2)«َؽ اْلَحَسـَاِت اْلَؿاِحَقِة، َوَأْكَثُر اْلُؿَتَلخ 

                                                 

 (.45-19/44) "مجؿقع الػتاوى"( 2)

فؿـ كان خطمه لتػريطف فقؿا يجب طؾقف مـ اتباع الؼرآن واإليؿان مثاًل، أو » (:3/317) "مجؿقع الػتاوى"وقال يف 

ففق الظالؿ لـػسف، وهق مـ أهؾ  -د اهللا بسؾقك السبؾ التل هنك طـفا، أو ٓتباع هقاه بغقر هدى مـ اهللا لتعديف حدو

القطقد: بخالف الؿجتفد يف صاطة اهللا ورسقلف باصـًا وضاهًرا، الذي يطؾب الحؼ باجتفاده كؿا أمره اهللا ورسقلف: ففذا 

 ...«.مغػقر لف خطمه 

ر يف صؾبف فؾؿ يتبقـ لف، أو أطرض طـ صؾبف لفقى أو ويؾحؼ الذم »...  (:4/195وقال ) َمـ َتَبقـ لف الحؼ: فرتكف، أو َقصَّ

 «.كسؾ وكحق ذلؽ

ػر تَ غْ رت لعدم بؾقغ الحجة لف: فال يُ ػِ إذا رأيت الؿؼالة الؿخطئة قد صدرت مـ إمام قديؿ، فاغتُ »...  (:6/61وقال )

ع مػِ لؿـ بؾغتف الحجة ما اغتُ  ع طائشة ر لألول: فؾفذا ُيَبدَّ ـ بؾغتف أحاديث طذاب الؼرب وكحقها إذا أكؽر ذلؽ، وٓ ُتَبدَّ

 «.وكحقها مؿـ لؿ يعرف بلن الؿقتك يسؿعقن يف قبقرهؿ: ففذا أصؾ طظقؿ، فتدبره فنكف كافع

وكثقر مـ مجتفدي السؾػ والخؾػ قد قالقا وفعؾقا ما هق بدطة، ولؿ يعؾؿقا أكف بدطة، إما » (:192-19/191وقال )

ث ضعقػة ضـقها صحقحة، وإما ٔيات ففؿقا مـفا ما لؿ ُيَرد مـفا، وإما لرأي رأوه، ويف الؿسللة كصقص لؿ ٕحادي

، ويف [186]البؼرة:   يبې ې ې ى ى ائ ائ ىبتبؾغفؿ، وإذا اتؼك الرجؾ ربف ما استطاع دخؾ يف ققلف: 

 «.وَبْسط هذا لف مقضع آخر«. قد فعؾت»الصحقح أن اهللا قال: 

 ذلؽ كثقرة.والـصقص طـف يف 

واطؾؿ أن الخروج مـ الطريؼ طؾك وجفقـ: أما أحدهؿا: فرجؾ قد » (:71-69)ص "شرح السـة"وقال البربفاري يف 

زل طـ الطريؼ، وهق ٓ يريد إٓ الخقر، فال ُيؼتدى بزلتف، فنكف هالؽ. وآخر طاكَد الحؼ وخالػ مـ كان قبؾف مـ 

مة، حؼقؼ طؾك مـ يعرفف أن ُيحذر الـاس مـف وُيبقـ لؾـاس قصتف: لئال الؿتؼقـ، ففق ضال مضؾ، شقطان َمريد يف هذه إ

 «.يؼع أحد يف بدطتف فقفؾؽ



                                                                                                                                                     

 ومعـك ققلف: )فال ُيؼتدى بزلتف، فنكف هالؽ(: أي مـ وافؼف طؾك ذلؽ، وسار معف طؾك الخطل وهق يعؾؿ خطله ففق

 (.67)ص "شرح السـة"هالؽ، كؿا قال الػقزان يف 

يف بدطتف أحد فقفؾؽ(.  حؼقؼ طؾك مـ طرفف أن ُيحذر الـاس مـف، و يبقـ لؾـاس قصتف: لئال يؼعققلف: )» قال الػقزان:

أْي: هذا الذي خرج طـ الحؼ متعؿًدا ٓ يجقز السؽقت طـف، بؾ يجب أن ُيؽشػ أمره، وُيػضح خزيف حتك َيحذره 

(! كؿا يدكدكقن بف أن مـ احرتام الرأي الـاس، وٓ يؼال: )الـاس أحرار يف الرأي، حرية الؽؾؿة، احرتام الرأي أخر

أخر، فالؿسللة لقست مسللة آراء، الؿسللة مسللة اتباع، كحـ قد رسؿ اهللا لـا صريًؼا واضًحا، وقال لـا سقروا طؾقف حقـؿا 

، فلّي شخص يلتقـا ويريد مـا أن كخرج طـ هذا الصراط [253]إكعام:   يبچ چ چ چ ڇ ىبقال: 

 ًٓ ر الـاس مـف، وٓ يسعـا السؽقت طـف: ٕكـا إذا سؽتـا طـف اغرت بف الؿستؼقؿ، فنكـا أو : كرفض ققلف، وثاكًقا: ُكَبق ـ، وُكَحذ 

الـاس: ٓسقؿا إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقؾؿ وثؼافة، فنن الـاس يغرتون بف، ويؼقلقن: هذا ممهؾ! هذا مـ 

ا  «.الؿػؽريـ، كؿا هق الحاصؾ أن، فالؿسللة خطقرة جدًّ

 (.68)ص "شرح السـة"

إن الؽبقر مـ أئؿة العؾؿ إذا كثر صقابف، وُطؾؿ تحريف لؾحؼ، واتسع » (:5/271) "سقر أطالم الـبالء"وقال الذهبل يف 

ُيغػر لف زلـؾف، وٓ كضؾؾف وكطرحف وكـسك محاسـف. كعؿ، وٓ  :طؾؿف، وضفر ذكاؤه، وُطرف صالحف وورطف واتباطف

 «.رجق لف التقبة مـ ذلؽكؼتدي بف يف بدطتف وخطئف، وك

ولق أن كؾ مـ أخطل يف اجتفاده، مع صحة إيؿاكف، وتقخقف ٓتباع الحؼ، أهدركاه، وبدطـاه، لَؼؾَّ » (:14/376وقال )

 «.مـ يسؾؿ مـ إئؿة معـا، رحؿ اهللا الجؿقع بؿـف وكرمف

عؾؿ قطًعا أن الرجؾ الجؾقؾ الذي لف وَمـ لف طؾؿ بالشرع والقاقع: ي» (:5/235) "إطالم الؿققعقـ"وقال ابـ الؼقؿ يف 

قد تؽقن مـف الفػقة والزلة، هق فقفا معذور، بؾ  -وهق مـ اإلسالم وأهؾف بؿؽان  ،يف اإلسالم قدم صالح وآثار حسـة

 «.وملجقر ٓجتفاده: فال يجقز أن ُيتبع فقفا، وٓ يجقز أن ُتفدر مؽاكتف وإمامتف ومـزلتف مـ قؾقب الؿسؾؿقـ

إذا طرفت ذلؽ فال يتقهؿـ أحد أكـا حقـ اخرتكا آقتصار » (:36-35)ص "صالة التراويح"لباين يف وقال العالمة األ

طؾك السـة يف طدد ركعات الرتاويح، وطدم جقاز الزيادة طؾقفا، أكـا كضؾؾ أو ُكَبدع مـ ٓ يرى ذلؽ مـ العؾؿاء السابؼقـ 

طؾقـا، تقهًؿا مـفؿ أكف يؾزم مـ ققلـا بلن إمر الػالين والالحؼقـ، كؿا قد ضـ ذلؽ بعض الـاس، واتخذوه حجة لؾطعـ 

ٓ يجقز أو أكف بدطة أن كؾ مـ قال بجقازه واستحبابف ففق ضال مبتدع! كال فنكف وهؿ باصؾ وجفؾ بالغ: ٕن البدطة 

شرطقة، صريؼة يف الديـ مخرتطة تضاهل ال»التل ُيذم صاحبفا وُتحؿؾ طؾقف إحاديث الزاجرة طـ البدطة إكؿا هل: 

 «.ُيؼصد بالسؾقك طؾقفا الؿبالغة يف التعبد هللا سبحاكف



                                                                                                                                                     

طؾقف تؾؽ إحاديث،  فؿـ ابتدع بدطة يؼصد هبا الؿبالغة يف التعبد، وهق يعؾؿ أهنا لقست مـ الشرع، ففق الذي َتـَْصبُّ 

ديث مطؾًؼا وٓ تعـقف البتة، فال تشؿؾف تؾؽ إحا وأما مـ وقع فقفا دون أن يعؾؿ هبا، ولؿ يؼصد هبا الؿبالغة يف التعبد،

وإكؿا تعـل أولئؽ الؿبتدطة الذي يؼػقن يف صريؼ اكتشار السـة، ويستحسـقن كؾ بدطة بدون طؾؿ وٓ هدى وٓ كتاب 

مـقر، بؾ وٓ تؼؾقًدا ٕهؾ العؾؿ والذكر، بؾ اتباًطا لؾفقى وإرضاء لؾعقام، وحاشك أن يؽقن مـ همٓء أحد مـ العؾؿاء 

 ...«.ؿ وصدقفؿ وصالحفؿ وإخالصفؿ الؿعروفقـ بعؾؿف

 (، قال:12، الدققؼة 666)شريط  "سؾسؾة الفدى والـقر"واكظر إلك هذا الحقار بقـ العالمة األلباين وسائؾ يف 

يريد هبا صاحبفا أن  ملسو هيلع هللا ىلصُأطقد الؿسللة بشلء مـ التػصقؾ: ما هل البدطة؟ هل إمر الحادث طؾك خالف سـة الـبل 

ًبا إلك ا  .تبارك وتعالكهللا يزداد َتَؼرُّ

 ففؾ كؾ مـ ابتدع بدطة يؽقن مبتدًطا؟ ُأريد أن أسؿع الجقاب باختصار: ٓ، بؾك.

 ٓ. السائؾ:

 إذن َمـ هق الؿبتدع؟ الشقخ:

 الذي ُتؼام طؾقف الحجة، وُيِصر بعد ذلؽ طؾك البدطة. السائؾ:

ؿ طؾقفؿ، هؾ أُ  الشقخ: قِقَؿت الحجة طؾقفؿ؟ أكا أققل مِـ طـدي: اهللا حسـًا، ففمٓء الذيـ كؼقل كحـ طـفؿ ٓ ُيَتَرحَّ

 أطؾؿ. أما أكت ماذا تؼقل؟

 أققل كؿا قؾت يا شقخ. السائؾ:

 جزاك اهللا خقًرا، إذن ما هق إصؾ يف همٓء: اإلسالم، أم الؽػر؟ الشقخ:

 اإلسالم. السائؾ:

ؿ طؾقفؿ، ألقس كذلؽ؟ إًذا اكتفت الؼضق الشقخ: ة. فال يجقز أن كتبـك الققم مذهًبا، فـؼقل: صّقب، إذن إصؾ أْن ُيَتَرحَّ

 ٓ يجقز الرتحؿ طؾك فالن، وفالن وفالن مـ طامة الؿسؾؿقـ فضاًل طـ خاصتفؿ، فضاًل طـ طؾؿائفؿ. لؿاذا؟

 لسببقـ اثـقـ: وهذا تؾخقص ما تؼدم:

 السبب إول: أهنؿ مسؾؿقن.

 الحجة طؾقفؿ، وأصروا طؾك بدطتفؿ، وأصروا طؾك ضاللفؿ. السبب الثاين: أهنؿ إن كاكقا مبتدطقـ، فال كعؾؿ أكف ُأقِقَؿت

يؼع يف  -مِـ إخطاء الػاحشة الققم، أن الشباب الؿؾتزم، والؿتؿسؽ بالؽتاب والسـة فقؿا يظـ هق  لفذا أكا أققل:

هنؿ خالػقا مخالػة الؽتاب والسـة مِـ حقث ٓ يدري وٓ يشعر، وبالتالل َيِحؼُّ لل طؾك مذهبفؿ أن ُأسؿقفؿ مبتدطة: ٕ

دون البدطة، وٓ ُيؽابرون  الؽتاب والسـة: لؽـل ٓ ُأخالػ مذهبل، إصؾ يف همٓء أهنؿ مسؾؿقن، وأهنؿ ٓ َيتؼصَّ

 الحجة، وٓ َيُردُّون الربهان والدلقؾ. لذلؽ كؼقل: أخطلوا مِـ حقث أرادوا الصقاب.



                                                                                                                                                     

 اكتفك.يف هذا الزمان.  وإذا طرفـا هذه الحؼقؼة َكَجْقكا مِـ كثقر مِـ إمقر الشائؽة

وأما مققػـا مـ العؾؿاء الؿمولقـ فـؼقل: َمـ » (:121-1/121) "مجؿقع فتاويف"يف  $وقال العالمة العثقؿقـ 

ُطرف مـفؿ بحسـ الـقة وكان لفؿ قدم صدق يف الديـ واتباع السـة ففق معذور بتلويؾف السائغ، ولؽـ طذره يف ذلؽ ٓ 

ة لؿا كان طؾقف السؾػ الصالح مـ إجراء الـصقص طؾك ضاهرها، واطتؼاد ما دل طؾقف يؿـع مـ تخطئة صريؼتف الؿخالػ

ذلؽ الظاهر مـ غقر تؽققػ وٓ تؿثقؾ، فنكف يجب التػريؼ بقـ حؽؿ الؼقل وقائؾف، والػعؾ وفاطؾف، فالؼقل الخطل إذا 

إذا حؽؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصه، لؼقل الـبل كان صادًرا طـ اجتفاد وحسـ قصد ٓ ُيذم طؾقف قائؾف، بؾ يؽقن لف أجر طؾك اجتفاد

. متػؼ طؾقف. وأما َوْصػف بالضالل فنن أريد «الحاكؿ فاجتفد ثؿ أصاب فؾف أجران، وإذا حؽؿ فاجتفد ثؿ أخطل فؾف أجر

بالضالل الضالل الؿطؾؼ الذي ُيذم بف الؿقصقف، وُيؿؼت طؾقف، ففذا ٓ يتقجف يف مثؾ هذا الؿجتفد الذي ُطؾؿ مـف 

قدم صدق يف الديـ واتباع السـة، وإن أريد بالضالل مخالػة ققلف لؾصقاب مـ غقر إشعار بذم حسـ الـقة، وكان لف 

ًٓ مطؾًؼا: ٕكف مـ حقث القسقؾة صقاب، حقث بذل جفده يف القصقل  الؼائؾ فال بلس بذلؽ: ٕن مثؾ هذا لقس ضال

 إلك الحؼ، لؽـف باطتبار الـتقجة ضالل حقث كان خالف الحؼ.

 «.ول اإلشؽال والتفقيؾ، واهللا الؿستعانوهبذا التػصقؾ يز

فنذا طرفـا سالمة الؿـفج، وسالمة الؼصد، والبعد طـ الفقى، وتحري » :-حػظف اهللا- وقال الشقخ ربقع الؿدخؾل

ع، لؽـ إذا طرفـا مـف الفقى، وطرفـا مـف سقء الؼصد، وطرفـا مـف أشقاء  الحؼ، إذا ُطرف هذا طـف، ثؿ وقع يف بدطة: ٓ ُيَبدَّ

دل طؾك أكف يريد البدطة: هذا ُيبدع: لفذا تجدهؿ حؽؿقا طؾك كثقر مـ الـاس بلهنؿ مبتدطة، وكثقر مـ الـاس وقعقا يف ت

أخطاء، ما سؿقهؿ مبتدطة: ٕهنؿ طرفقا سالمة قصدهؿ، وحسـ كقاياهؿ، وتحريفؿ لؾحؼ، وسالمة الؿـفج الذي 

 )مادة صقتقة(.«. يسقرون طؾقف

فنكف يـبغل التػريؼ بقـ » (:67-66)ص "مجالس تذكقرية طؾك مسائؾ مـفجقة"فركقس يف  وقال الشقخ أبق طبد الؿعز

مـ كان قصده الحؼ فلخطل، وبقـ مـ طاكد بعد ضفقر الحؼ لف يف الؿسللة، أو أصر طؾك مخالػة الـصقص الصحقحة 

ر يف صؾب الحؼ، أو وإدلة الثابتة أو الراجحة، أو تؽؾؿ بال طؾؿ، أو استؼرت بدطتف ودطا إلقفا وكافح طـ فا، أو َقصَّ

 أطرض طـ صؾبف، أو أخػاه ٕسباب اطرتضتف: وما إلك ذلؽ مـ الحآت.

فالؿخطئ يف الحالة إولك: معذور: وخطمه مغػقر، وهق ملجقر، ٓ يصؾ إلقف ذم وٓ طقب، وٓ يؾحؼف كؼص، وٓ 

الخطل مؼروًكا بدلقؾف: إلزالة الشبفة وققام يجقز تبديعف وٓ تػسقؼف بحال. والقاجب تجاهف الـصقحة، وبقان مقضع 

الحجة. والقاجب طؾقف: الرجقع إلك الحؼ والعؿؾ بف، ذلؽ ٕن العصؿة لألكبقاء، فؾق ُسؾب كؾ ُمخطئ طـف سؾػقتف 

 «.بؿجرد الخطل، ما بؼل أحد مـ أهؾ السـة: أما الحآت إخرى ففل بخالف هذه



ـْ  ـْ َأْجؾِِف:  َلْق اْسَتْقَطْبَت َهَذا الـَّؼَؾ َط
ْساَلِم، َفَؼْد َزاَل َطـَْؽ ُكؾُّ َما َطَؼْدَت اْلَؽؾَِؿَة مِ َشْقِخ اإْلِ

 .-َتَعاَلكهللاُ إِْن َشاَء ا-َوبِالتَّالِل َسَتْسَتِريُح َوُيْسَتراُح مِـَْؽ 

َّٓ فَ َوَكْؽَتِػل بَِفَذا اْلَؼْدِر:  َوَّ  اْلَؽاَلمُ َسَقُطقُل َوإِ ْٕ َْصِؾ ا ْٕ ا فِل ا اْلَجْفُؾ بَِؿـَْفِج » :ِل، الَِّذي ُهقَ ِجدًّ

ْطِحقَُّة فِل َطْرِض َمَسائِؾِفِ  َؾِػ، َوالسَّ  .َأْطَؾؿُ هللاُ ، َوا«السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دُّ ّ اخلماِمُس   الر 

 وُهوم إْصُل الث اِِن:

ِة إىل اهللِ  ْعوم  يف الت ْغقِِر، والد 
ِ
ِج إْكبِقماء ـْفم  .اجلمْفُل بؿم

 

 

دُّ  ْقُخ َوِحقٌد  :اْلَخاِمُس  الر  تِل َصاَف بَِفا الشَّ ـْ َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة الَّ
َْصُؾ الثَّاكِل الَِّذي َكْسَتـْبُِطُف مِ ْٕ َوُهَق ا

ْطَقِة إَِلك ا :ُهقَ وَ  ،اْلُبْؾَدانَ  ، َوالدَّ ـِ َْكبَِقاِء فِل التَّْغقِقِر، َوفِل َسبِقِؾ التَّْؿؽِق ْٕ  .۵هللاِ اْلَجْفُؾ بَِؿـَْفِج ا

ـَ فِل ِخَتاِم َكاَل  ْقَخ َوِحقًدا َقْد َبقَّ يُؿْؼَراصِقَّ َفنِنَّ الشَّ َـّ َما َقاَل  إَِلك آِخرِ  ...َة َحَراٌم، مِِف َأنَّ الد 
، َوَلؽِ

َٓ َسبِقَؾ  هَذا ُهَق اْلَؿْقُجقدُ  َّٓ ِطـَْدَكا، َو ـُ َذلَِؽ! َوَماَذا َكْصـَُع؟! َوَصاَر ُيْعطِل إِْحَصائِقَّاٍت، َوأَ  إِ
كَُّف ُيْؿؽِ

َيْػَرُح بَِلكَُّف َيْذُكُر َهَذا ُثؿَّ ُهَق إَِلك آِخِر َهَذا الَِّذي َذَكَرُه،  ...َأْن ُيَسؾََّط َطَؾْقـَا َكْقَت َوَكْقَت، َوُفاَلٌن َوُفاَلٌن 

 َدائًِؿا!

َْكبَِقاءُ  َيا َشْقُخ َوِحقُد، ْٕ دٌ  َومِـُْفْؿ َكبِقَُّؽ - َأَلْقَس ا ـَ ُمتَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ ـِ ِػِؼق فِل َباِب َوَسائِِؾ التَّْؿؽِق

ـْ ِشْرطَ فَ َوالتَّْغِققِر،  ًة لَِرُسقِل ا ةٌ َؾْؿ َتُؽ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َخاصَّ
ُّ
َقْد َأْوَضَح َلـَا َكْقَػ َيُؽقُن  ملسو هيلع هللا ىلص، َأَلْقَس الـَّبِل

ْرُع َأْوَضَح َلـَا  ؟! َأَلْقَس الشَّ ـُ  ؟!َذلَِؽ التَّْؿؽِق

ـَ الـُّ  ْأَت فِل َكصٍّ َفَفْؾ َقرَ 
ـَ َيْحُصُؾ بُِؿَخاَلػَ  ُصقصِ مِ ِريَعةِ َأنَّ التَّْؿؽِق  َواْلَؿَعاِصل؟! اْلبَِدعِ بِ  ِة الشَّ

َْكبَِقاءِ  ْٕ ـْ َمـَْفِج ا
ا َحَؽُؿقا بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا :َأِجْب! َأْططِـَا مِ ـُقا َلؿَّ ـْ َمـَْفِج هللاَُأكَُّفْؿ َتَؿؽَّ

، َأْططِـَا مِ

َْكبَِقاِء َأكَُّفُؿ اتَّ  ْٕ ـِ َتْرَك ا َْكبَِقاِء فِل التَّْؿؽِق ْٕ ـْ َمـَْفِج ا
َبُعقا َهْدَي َأْصَحاِب اْلَجاِهؾِقَِّة، َأْططِـَا َأنَّ مِ

َْكبَِقاِء َهَذا ْٕ ـْ َمـَْفِج ا
ِريَعِة، َأْططِـَا مِ ِريَعِة، َوَتْطبِقِؼ الشَّ ِريَعِة: بَِدْطَقى اْلَعَؿِؾ بِالشَّ  !ُكؾَّفُ  الشَّ



َْكبَِقاُء فِل -َهَداَك اهللاُ - قُد َيا َشْقُخ َوحِ  ْٕ ـْ َهَذا اْلَقاقِعِ  َأَما َطاَش ا
؟ ُمقَسك الَِّذي َكِعقُشفُ  َواقٍِع َأَشدَّ مِ

ٌد  ڠ فِل َأي  َواقٍِع َطاَش؟  ڠفِل َأي  َواقٍِع َطاَش؟ َوإِْبَراِهقُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َأي  َواقٍِع َطاَش؟ َوُمَحؿَّ

 ؟فِل َأي  َواِقٍع َطاَش  ڠَوُكقٌح 

َْكبَِقاُء مِـ َلُدِن ُكقٍح  ْٕ ِء ا َٓ ـَ َطاَش َهُم ٍد  ڠَأْي  ؟ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك ُمَحؿَّ

ـْ  ْرُك فِل َأي  َواِقٍع َطاُشقا؟ َأَلْؿ َيُؽ ْطتَِداُء؟ َأَلْؿ الش 
ِ
ـْ ِطـَْدُهُؿ آ ِطـَْدُهْؿ َيْضِرُب بَِلْصـَابِِف؟ َأَلْؿ َيُؽ

ـْ ِطـَْدُهْؿ َتْطِػقُػ اْلِؿْؽَقاِل؟ َألَ  ـْ ِطـَْدُهْؿ َيُؽ  ؟!...ْؿ َيُؽ

َٓ َتِجُد ُمقاَجَفاٍت  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -اْقَرْأ  ِل ُسقَرِة اْلَػاتَِحِة إَِلك آِخِر ُسقَرِة الـَّاِس، َأ ـْ َأوَّ
اْلُؼْرآَن مِ

ًٓ ُمَتَبايِ  َدًة َوَأْشَؽا ـَ َأْقَقامِِفُؿ اتََّخَذْت ُصَقًرا ُمَتَعد  َْكبَِقاِء َوَبْق ْٕ ـَ ا ـَ َفَؽْقَػ ـًَة؟ َبْق ي َكْقَػ وَ ؟ َبؾَُّغقا الد 

ـُ  ؿُ فُ لَ َحَصَؾ   ؟التَّْؿؽِق

ـَ  -ْقًخا َسَؾِػقًّاإِْن ُكـَْت َش - َوَواِجٌب َطَؾْقَؽ  َٓ َأْن َتْؾَتؿِ َهَذا  َأْن تبق  ِة،  ـَ لأِْلُمَّ َْطَذاَر لِْؾَعامِؾِق ْٕ  َس ا

يُؿْؼَراصِقَِّة، وَ  َ َٓ بِالد  ْٕ ْرِطقَِّة، َأْن َتْؾَتِؿَس ا َقاَسِة اْلَعِػـَِة َغْقِر الشَّ ـَ َدَخُؾقا فِل َهِذِه الس  ِذي ِء الَّ َٓ ْطَذاَر لَِفُم

ِف َتَتَسَلُل:  ،َوُتَدافِعَ َطـُْفْؿ  ُتـَافَِح َٓ َأْن وَ  ُطقَن؟َوبْعَد َذلَِؽ ُكؾ   لَِؿاَذا ُيَبدَّ

 اْلَعظِقِؿ!هللاِ ُسْبَحاَن ا

ـِ فِْعُؾ ا َهْؾ َكانَ  :َفَلَكا َأُققُل َلَؽ  َْكبَِقاِء فِل التَّْغقِقِر َوالتَّْؿؽِق ْٕ ـْ َمـَْفِج ا
َماِت؟! َأَما َقَرْأَت مِ  ْلُؿَحرَّ

زتڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  :ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلكهللاِ َقْقَل ا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .]الـقر[  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ رت



ِل َقْقلِِف َتَعاَلك الـُّقرِ  ُسقَرةَ  َأْن ُتَراِجعَ  -َشْقُخ َوِحقدُ  َيا-َأَكا ُأِريُدَك وَ  ـْ َأوَّ
زتې ې ې ى  :مِ

ـِ َوُأُسَس لَِتَرى ُسُبَؾ التَّ  :إَِلك آِخِر ُسقَرِة الـُّقرِ  [51]الـقر:  ى ائ ائ ەئ ەئ رت  َتَرىَفَس  ،فُ ْؿؽِق

َْمَر بَِطاَطِة ا ْٕ  ؿَّ اْلَقْطدَ ، ثُ [54]الـقر:  ڤ رت  زتٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ :هللاِا

، َوَأكَُّف َقا ـِ ْشَراِك،بِالتَّْؿؽِق َْمرَ  ِئٌؿ َطَؾك َطَدِم اإْلِ ْٕ ُسقلِ  ُثؿَّ ا َكاِة َوَصاَطِة الرَّ اَلِة َوالزَّ  .بِالصَّ

َـّ [57]الـقر:  زتں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رت َواْقَرْأ:ُثؿ  َل َتْؾَتِػِت،  َٓ َتْحَسَب  ،

ـَ فِل ـَ ُمْعِجِزي يُؿْؼَراصِق ق َـّ  الد  َٓ َتْحَسَب َْرِض، َو ْٕ ـَ فِل ا ـَ ُمْعِجِزي َـّ اْلَعْؾَؿاكِق ق َٓ َتْحَسَب َْرِض، َو ْٕ ا

َـّ َهَذا َٓ َتْحَسَب َْرِض،  ْٕ ـَ فِل ا َٓ ُروْسَقا ُمْعِجِزي  .َأْمِريَؽا َو

ةِ  ًراُثؿَّ ُمُرو َداِب اْلَعامَّ ْٔ زتھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  :بِا

 .[58]الـقر:  ﮷ ﮸ ﮹ رت

ْساَلمِ اْس  ُب بِآَداِب اإْلِ ، َأْي َكَتَلدَّ ـِ  .تِْئَذاٌن! َهَذا َداِخٌؾ فِل آَياِت التَّْؿؽِق

ـِ هللاُ ا ُيَرب قـَا ـَ آَياِت التَّْؿؽِق َغارُ َطَؾك َأْن َيْستَ  ِضْؿ َباِء  ْلِذَن َأْبـَاُؤَكا الص  ْٔ إَِذا َدَخُؾقا َطَؾك ا

 
َ
َفاِت، َأُتِريُدَكا َأْن ُكَراِطل ُمَّ ْٕ يُؿْؼَراصِقَِّة،  َوا َٓ ُكَراِطل ُمَحاَرَبَة الد  ُحْؽَؿ اْلَجاِهؾِقَِّة َوالتَّْحِذيَر وَ َهَذا، َو

ِة وَ َمَحاَرَبَة اْلِحْزبِقَِّة، وَ مِـُْف،  ُروَن لأِْلُمَّ ـَ َكَزُلقا اْلَؿْقَداَن، َوَصاُروا ُيَؼر  ِذي َْهَقاِء َواْلبَِدِع الَّ ْٕ ُمَحاَرَبَة َأْهِؾ ا

 !َهَذا؟

 الَِّذي َقاَل  اُثؿَّ ُمُرورً 
 
ْرِطل ْكتَِخاَباِت  :َبْعُضُفؿْ فِقِف بِاْلِحَجاِب الشَّ

ِ
َيُجقُز َأْن ُيْرَفَع فِل آ

 .َواْلَبْرلَؿاَكاِت 



 َفِؼقُف مِْصَر 
ُّ
َؾِػل َأْن ْرَأَة[ ]َيْعـِل: الؿَ َوَلْق َأَكا َمْقُجقٌد فِل الؾَّْجـَِة َٕ ََمْرُتَفا  :َيُؼقُل  (2)!-َزَطُؿقا-السَّ

َٓ َتَراَها اْمَرَأٌة ُأْخَرى! ـْ َوْجِفَفا، َو  َتْؽِشَػ َط

َفاَدةِ  :لَِؿاَذا َيا َفِؼقَف مِْصَر؟! َقاَل  ـْ َباِب الشَّ
 .َهَذا مِ

َفاَدِة؟! َما ـْ َباِب الشَّ
َفاَدةِ َلُؽْؿ َتْػَؼُفقَن فِْؼَف الـُّ  مِ لِفِ  َتِػ؟ َهاِت َباَب الشَّ ـْ َأوَّ

َفاَدُة اْلَؿْرَأِة ، َهْؾ َش مِ

ْجَؿاَع َطَؾك ِخاَلِف َذلَِؽ، َوَلْق كَ   اإْلِ
ُّ
َرٌة َشْرًطا؟! َوَقْد َحَؽك اْلُجَقيـِل َْمِر ُمَؼرَّ ْٕ   ا

اَكِت فِل اْختَِقاِر َولِل

 .(1) ...اْمَرَأٌة ُتْسَتَشاُر َلَؽاَكْت َطاِئَشَة، َلَؽاَكْت َخِديَجَة، َلَؽاَكْت َفاصَِؿَة 

ُجِؾ؟!ُثؿَّ َهْؾ   َشَفاَدُة اْلَؿْرَأِة َكَشَفاَدِة الرَّ

َؿِة َكَشَفاَدِة اْلَؿْرَأِة الـَّْصَراكِقَِّة؟!
 ُثؿَّ َهْؾ َشَفاَدُة اْلَؿْرَأِة اْلُؿْسؾِ

ـْ َقاَل َلُؽْؿ َذلَِؽ؟  َم

ـُ َفَسـََضُع كِ  :ُثؿَّ َهَذا َرئِقُس الؾَّْجـَِة اْلُعْؾَقا لاِلْكتَِخاَباِت َقاَل  ا َكْح ـْ َأمَّ
ِؼ مِ َساًء فِل الؾ َجاِن لِؾتََّحؼُّ

 .َشْخِصقَّاِت اْلُؿـَْتِؼَباِت 

!-ُثؿَّ َتْلتِل َأْكَت 
ُّ
َؾِػل   :َوَتُؼقُل  -َأيَُّفا السَّ

َ
َلْق َأَكا فِل الؾَّْجـَِة َلَطاَلْبُتَفا بَِؽْشِػ َوْجِفَفا! َهِذِه ِهل

َؾِػقَُّة؟!  السَّ

                                                 

 هق: محؿد طبدالؿؼصقد.( 2)

فؾقؼع البداية بؿحؾ اإلجؿاع يف صػة أهؾ آختقار، ثؿ يـعطػ » (:49-48)ص "غقاث األمؿ"ل يف قال الجقيـ( 2)

ن الـسقة ٓ مدخؾ لفـ يف تخقر اإلمام وطؼد اإلمامة، فنهنـ ما روجعـ أفؿا كعؾؿف قطًعا . طؾك مقاقع آجتفاد والظـقن

ڤ، ثؿ كسقة رسقل اهللا أمفات  ذا إمر فاصؿةقط، ولق استشقر يف هذا إمر امرأة لؽان أحرى الـساء وأجدرهـ هب

 «.الؿممـقـ، وكحـ بابتداء إذهان كعؾؿ أكف ما كان لفـ يف هذا الؿجال مخاض ُمـؼَرض العصقر وَمؽرَّ الدهقر



َٓ َيَتَخقَُّؾفُ  اُثؿَّ ُمُرورً  َٓ َوُهقَ  بَِؿا  ، َأ ـِ  َتَعاَلك َطْؼٌؾ َأْن ُيْذَكَر فِل آَياِت التَّْؿؽِق
ِ
زتڇ ڍ  :َقْقُل اهللا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

َداِب،  .[62]الـقر:  گ ڳ ڳ ڳ ڳ رت ْٔ َْصُؾ فِل ا ْٕ ِغقرٌ  َأْصٌؾ َوُهَق َهَذا ا ا،  صَّ ِجدًّ

ْساَلِم  ـْ َش  -هللاُإِْن َشاَء ا-َوَلْقَس فِل اإْلِ
ٌء َصِغقٌر، َلؽِ

ْ
ًٓ ل ءِ َكُؼقُل َهَذا َتـَزُّ َٓ  .َطَؾك َمْذَهِب َهُم

َؽ، َأْو َبْقِت َأِخقَؽ  :َيْعـِل ـْ َبْقِت َأبِقَؽ، َأْو َبْقِت ُأم 
 .َٓ َحَرَج َطَؾْقَؽ َأْن َتْلُكَؾ مِ

َٓ ُيْذَكُر ، ل آَياٍت َصِقيَؾةٍ ُؼْرآِن فِ َهِذِه َمْسَلَلٌة َتْسَتِحؼُّ َأْن ُتْذَكَر فِل الْ هللاِ! ُسْبَحاَن افَ  فِل َشْرِطـَا َو

؟ ـُ نَّ َهِذِه اْلَقَساِئَؾ َوَسائُِؾ َمطَّاَصٌة، : إِ َتُؼقُل َأْكَت وَ  !َكْقَػ َكْخَتاُر اْلَحاِكَؿ؟ َوَكْقَػ َيْحُصُؾ التَّْؿؽِق

َمًة!  َحتَّك َوَلْق َكاَكْت ُمَحرَّ

 اْلَعظِقِؿ!هللاِ ُسْبَحاَن ا

َٓ َحَرَج  :َؾك َهَذاطَ هللاُ ُيَرب قـِل ا َؽ،  ـْ َبْقِت ُأم 
ـْ َبْقِت َأبِقَؽ، َأْو َتْلُكَؾ مِ

َٓ َحَرَج َطَؾْقَؽ َأْن َتْلُكَؾ مِ

 .َطَؾْقَؽ فِل َهَذا

ـِ  ـْ ُسُبِؾ التَّْؿؽِق
ْساَلمَ  ،-َيا َشْقُخ َوِحقدُ - َهَذا مِ ًؼا، اْطتَِؼاًدا، َوِطَباَدًة، َوَطَؿاًل، َوُخؾُ  :َأْن َكْتَبَع اإْلِ

 .(2)َوآَداًبا

                                                 

 -"مـفج األكبقاء يف الدطقة إلك اهللا فقف الحؽؿة والعؼؾ"يف مؼدمتف طؾك كتاب - فؼد ذكر العالمة الػقزان حػظف اهللا( 1)

 التل تؼقم طؾقفا الدطقة الصحقحة كؿا دل طؾقفا الؽتاب والسـة، ومـفا: الدطائؿَ 

ًٓ إلك إصالح العؼقدة بإمر بنخالص العبادة هللا والـفل طـ الشرك، ثؿ إمر » البداءة بإهؿ فإهؿ: بلن يدطق أو

يبڄ الرسؾ جؿقًعا كؿا قال تعالك:  بنقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وفعؾ القاجبات وَتْرك الؿحرمات كؿا هل صريؼة

 «.[36]الـحؾ:    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ىب



َياُت اْلؽَِبارُ  ْٔ زتڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  :ُثؿَّ َتْلتِل ا

 [63]الـقر:  رتڳ
 
ـْ َأْمِر الـَّبِل ـَ ُيَخالُِػقَن َط ِذي  .ملسو هيلع هللا ىلص، َفْؾَقْحَذِر الَّ

َن َتُؼقُل َأكْ  ْٔ يُؿْؼَراصِقَُّة َحَراٌم، ُثؿَّ َتْػَعُؾَفا :َت ا  ُتَخالِْػ؟َخاَلْػَت َأْم َلْؿ  َفَفْؾ  .الد 

ـَ لَِجْؿِع َتْؼِريَراٍت  َتْزُطُؿ َأكََّؽ َوَضْعَت هللاِ! َوُسْبَحاَن ا ـَ  ،ِطـَْدَك إِْخَقًة لِْؾَبْحِث! َوآَخِري َوآَخِري

َْحَداِث فِل الُبْؾَداِن  َتُطقُف  َأْكَت  إَِلك آِخِرِه، َوِصْرَت  ...لَِؽَذا َوَكَذا  ْٕ ـْ َيْقِم ا
َن، َتُطقُف  (2)مِ ْٔ إَِلك ا

، بِ  ـِ لِ َؿْقُضقَطْق ْوَلِة اْلُؿَبارَ  َأْسَباُب  :إَوَّ َن؟ َكاتِقَّةِ ُسُؼقِط الدَّ ْٔ ْكَت َدْوَلًة َلـَا  ...! َوَماَذا َكْصـَُع ا َوَكقَّ

َخرِ  ْٔ يُؿْؼَراصِقَِّة! ُثؿَّ اْكَتَؼْؾَت إَِلك اْلَؿْقُضقِع ا َؿًة َطَؾك الد 
 َكْقَػ ُكَقاِجُف اْلَؿَداِخَؾَة؟! :َقائِ

ِصقـَِة هَ  ، َواْلُحَجِج الرَّ ـِ ُـّ َأكََّؽ بَِذلَِؽ َقْد َأَتْقَت بِاْلِعْؾِؿ اْلَؿتِق َذاِن َمْقُضقَطاِن ُصْػَت بِِفَؿا، َوَتُظ

اِسَخِة!  الرَّ

                                                                                                                                                     

وإن أّية دطقة ٓ تؼقم طؾك هذه إسس ويؽقن مـفجفا قائًؿا طؾك مـفج الرسؾ فنهنا ستبقء بالخقبة وتضؿحؾ »ثؿ قال: 

 وتؽقن تعًبا بال فائدة.

ا مـفًجا لؾدطقة يختؾػ طـ مـفج الرسؾ، فؼد وخقر دلقؾ طؾك ذلؽ تؾؽ الجؿاطات الؿعاصرة التل اختطت لـػسف

 جاكب العؼقدة، وصارت تدطق إلك إصالح أمقر جاكبقة. -إٓ ما قؾَّ مـفا-أغػؾت هذه الجؿاطات 

وهذا ، وتطالب بنقامة الحدود وتطبقؼ الشريعة يف الحؽؿ بقـ الـاس ،فجؿاطة تدطق إلك إصالح الحؽؿ والسقاسة

ػ يطالب بتطبقؼ حؽؿ اهللا طؾك السارق والزاين قبؾ أن يطالب بتطبقؼ حؽؿ اهللا طؾك جاكب مفؿ لؽـف لقس إهؿ: إذ كق

الؿشرك، كقػ ُيطالب بتطبقؼ حؽؿ اهللا بقـ الؿتخاصؿقـ يف الشاة والبعقر قبؾ أن يطالب بتطبقؼ حؽؿ اهللا طؾك ُطبَّاد 

 ...«.قٓهتا ويحرفقن كؾؿاهتا إوثان والؼبقر، وطؾك الذيـ يؾحدون يف أسؿاء اهللا وصػاتف فقعطؾقهنا طـ مدل

 يعـل: ثقرة الخامس والعشريـ مـ يـاير. (2)



َكََّؽ  :َوَأَكا َأُققُل 
ِ
َثاِر، َوَلْؿ َتْرِجْع إَِلك ال -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َهَذا َكَظًرا ٕ ْٔ ـَِّة، َوَكاَن َلْؿ َتْرِجْع إَِلك ا سُّ

َْوَلك بَِؽ َأْن َتْرِجَع إَِلك كَِتاِب ا ْٕ َؾِػ  َتتَّبَِع َكاَلَم اْلُعَؾَؿاءِ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ، َوإَِلك ُسـَِّة َرُسقِل اهللاِا َوَفْفِؿ السَّ

الِِح   .فِل َهَذا -َتَعاَلكهللاُ َؿُفُؿ اَرحِ -الصَّ

َ  :َفَلَكا َأُققُل َلَؽ  ْٕ ـِ َوالتَّْغقِقِر: ْكبَِقاِء فِل َوَسائِؾِ إَِذْن َأْكَت ُتَخالُِػ َمـَْفَج ا ُسْبَحاَكُف هللاَ َفنِنَّ ا التَّْؿؽِق

ـَ َلـَاَقْد  وتعالك  .(2)َهَذا َبقَّ

َّٓ إَِلك التَّْقِحقِد َوَثَبَت َطَؾك َذلَِؽ، َوُمقَسك َكَذلَِؽ، َوِطقَسك َكَذلَِؽ، َوَجِؿقُع  ڠـُقٌح فَ  َما َدَطا إِ

َْكبَِقاِء َكَذلَِؽ  ْٕ  .ا

َْكبَِقاُء لُِقَعب ُدوا الـَّاَس  ْٕ َْكبَِقاُء لَِقْحُؽُؿقا، إِكََّؿا َأَتك ا ْٕ ُز بِالتَّْقِحقِد اْلَخالِِص، َفَفْؾ َيُجقلَِرب ِفْؿ َما َأَتك ا

ـَِّة َوَغْقِر َذلَِؽ؟! فِل َهْضٍؿ لِؾتَّْقِحقدِ  َأْن َكْسَعك إَِلك اْلُحْؽؿِ َلـَا   َوالسُّ

ـُ َمقْ  ُؼقا اْلَؿـَْفَج اْلَؼِقيَؿ، إَِذْن هللاِ ُطقُد اَوالتَّْؿؽِق ـَ إَِذا َما َحؼَّ ُة فَ لِِعَباِدِه اْلُؿْممِـِق ُمَّ ْٕ َتَتَعبَُّد بِاْلَؿـَْفِج ا

 ، َْمرِ الَحؼ  ْٕ ـُ  َوَتْسَتِؼقُؿ َطَؾك ا ، ُثؿَّ َيْلتِل بَِذلَِؽ التَّْؿؽِق ًٓ  .َأوَّ

َٓ َأُققُل َهَذا :َقْد َتُؼقُل  ، َأَكا  ـَّةِ  :َأُققُل  َبْؾ ، َٓ  .َكْسَعك لِْؾُحْؽِؿ َمَع َتْؼِريِر التَّْقِحقِد َوالسُّ

، َأْكَت َتُؼقُل َهَذا بَِحالَِؽ  :قُل َكؼُ  َٓ: 

                                                 

طؾك الِػرق أو » (:13-12)ص "بؿـ أقتدي"يف الرسالة الؼقؿة  -حػظف اهللا-صالح السحقؿل  الشقخقال ( 1)

أن تلخذ أن تدخؾ يف جؿاطة الحؼ: جؿاطة الؿسؾؿقـ القاحدة، و -كؿا تسؿل كػسفا-الجؿاطات اإلسالمقة الدطقية 

، وهق آكطالق يف الدطقة مـ إساس الؿتقـ والركـ الركقـ، أٓ وهق ملسو هيلع هللا ىلصبالؿـفج الحؼ الذي بعث بف كبقف محؿًدا 

وإن أية دطقة ُتبـك طؾك غقر هذا إساس  .تقحقد اهللا الخالص، والخالل مـ شقائب الشرك والبدع والؿعاصل

 «.فؿصقرها إلك الػشؾ الذريع ٓ محالة



ًل  نَ  -َأو  ْٔ ـَِّة َوإَِلك التَّْقِحقِد َوإِ  اْلَؿَشاِيَخ ُتَحاِرُبقَن  َأْكَت َوَأْمَثاُلَؽ ا ـَ َيْدُطقَن إَِلك السُّ ِذي ِذ َلك َكبْ الَّ

َْشَقاءِ  ْٕ  .َهِذِه ا

ءِ  -اأْلَْمُر الث اكِل َٓ ـَ  َأْكَت ُتَساِطُد َهُم َوَما  ،... ، َوَتْػَعُؾ َمَعُفؿْ  ، َوَتَضُع َصْقَتَؽ َلُفْؿ، َوَتـِْزُل الِحْزبِق 

ْكَتاِج   ُكُزوُلَؽ َأَماَم َمِديـَِة اإْلِ
 
َأْبِشُروا َأيَُّفا إَْحَباُب »وَتُؼقُل:  ،َطـَْؽ بَِبِعقٍد، َوَأْكَت ُتثِقُر الـَّاَس اإِلْطاَلمِل

ْػرِ  ـَ لَِساَطِة الص 
َٓ . «َفنِنَّ َلُؽؿ إِْخَقٌة مَِئاُت إُوُلقِف ُمـَْتظُِروَن فِل َأَماكِ تِل  ـْ َأْحَقالَِؽ ال 

َوَغْقُر َذلَِؽ مِ

لِقؾِ  َتْخَػك َطَؾك َأَحٍد، َفاْلِعْبَرُة بِاْلِػْعِؾ، َوُكؾُّ َدْطَقى ُيَطاَلُب   .َصاِحُبَفا بِالدَّ

َْكبِقَ َجاَء  َفْؾ فَ  ْٕ  لَِقْحُؽُؿقا؟ اءُ ا

 
ُّ
 الَِّذي َماَت َوَلْؿ َيْحُؽْؿ؟ َوالـَّبِل

 
 .(1)«َوَرَأْيُت الـ بِل  َلْقَس َمَعُف َأَحٌد » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما ُحْؽُؿ الـَّبل

 َهِؾ اْلُحْؽُؿ َغاَيٌة، َأْم َوِسقَؾٌة؟وَ 

ـُ ُأمِْركَ  ؟َهْؾ َكْح ـِ ، َأْو ُوِطْدَكا بِالتَّْؿؽِق ـِ  ا بِالتَّْؿؽِق

ـِ  :َتْسَتِػقُد مِـَْفاَلَعؾََّؽ َأَكا َأْرُجق َأْن َتـَْتبَِف لَِفِذِه اْلَػائَِدِة  ـَ التَّْؿؽِق ـِ َكَتْؽؾِقٍػ، َوَبْق ـَ التَّْؿؽِق َفْرٌق َبْق

َّٓ َكا ، َوإِ ـِ ـُ لِل، َكَقْطٍد، َإكَّـَا َلْؿ ُكْمَمْر بِالتَّْؿؽِق َٓ ُيَؿؽَّ َٓ َأْسَتطِقُع، َقْد  َك ل َقْد 
ِ
َن َتْؽؾِقًػا بَِغْقِر َمْؼُدوٍر: ٕ

 بِ الـَّ  اَل قَ  دْ قَ وَ 
ُّ
 .«َرَأْيُت الـ بِل  َلْقَس َمَعُف َأَحٌد » :ملسو هيلع هللا ىلص ل

ـُ َوْطٌد َوَطدَ التَّْؿؽِ فَ    َل؟هِ َما . بَِلْسَباٍب  بِِف، َوَطَد بِِف ُمْطَؾًؼا َأْم بَِلْسَباٍب؟هللاُ ا ق

                                                 

يقًما  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خرج طؾقـا الـبل ڤ ( مـ حديث ابـ طباس110(، ومسؾؿ )5751، 5705بخاري )أخرجف ال( 2)

ُجاَلِن، والـ بِل  »فؼال:  ُجُؾ والر  َهْقُط، َوالـ بِل  وَمَعُف الر   .«َلْقَس َمَعُف َأَحٌد  ُطرَِضْت طؾل  اأْلَُمُؿ، فَرَأْيُت الـ بِل  وَمَعُف الرُّ



زتڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  َقاَل اُهللا َتَعاَلك:

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .]الـقر[ گ گ گ رت ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک

زتڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .]الحج[ ک گ گ گ گ ڳ رت

 .[41]الحج:  زتچ چ چ چ رت

 .[96]األطراف:  زتٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ رت 

 .[41]الروم:  زتی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب رت

 .[29]األكػال:  زتڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ رت

 .[2]الطالق:  زتڱ ڱ ڱ ڱ ں ں رت

ـَ  ...َوَهَؽَذا  َياِت  إَِلك َغْقِر َذلَِؽ مِ ْٔ  .ا

ـْ َأْن َتْتُرَك اْلَؿْلمُ 
قَر فِل إَِذْن َهَذا الَِّذي َأْكَت َمْلُمقٌر بِِف، َفاْفَعِؾ اْلَؿْلُمقَر، َوَأْبِشْر بِاْلَؿْقُطقِد، َلؽِ

ـُ  َفَؼدْ بِقِؾ َتْحِصقِؾ اْلَؿْقُطقِد! َس  ـْ َيْحُصَؾ َلَؽ الت ْؿؽِق ْرَط، َفَؾ  .َخاَلْػَت الشَّ

َة  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأَرَأْيَت  ُمَّ ْٕ َن؟ َأَرَأْيَت َكْقَػ َتْلُخُذوَن َوَتْجِرُفقَن ا ْٔ َماَذا َتْصـَُع َأْكَت َوَأْمَثاُلَؽ ا

 َبِعقًدا َبِعقًدا؟

ـْ َهَذا ْن ُتِجقَبـِلَأْيًضا أَ مِـَْؽ يُد َأَكا ُأرِ وَ  ـِ َوالتَّْغِققِر؟: َمالِ السُّ  َط َْكبَِقاِء فِل التَّْؿؽِق ْٕ ـَ َمـَْفُج ا  َأْي

ـَ ا  .لُِرُسؾِِف َوَكَصَرُهْؿ َوَخَذَل َشاكِـِئقِفْؿ َوَردَّ َكْقَدُهؿْ هللاُ َفاْكُظْر َكْقَػ َمؽَّ



اُه ا ڠ َفُؿقَسك زتڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  قرِ َطَؾك اْلَؿْلمُ  كا َثَبَت ُمقَس َلؿَّ اُه َكجَّ بَِؿاَذا؟ هللاُ َكجَّ

، ]الشعراء[ ٺٺرت ـُ ا َثَبَت َطَؾك اْلَؿْلُمقِر َحَصَؾ التَّْؿؽِق زتٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ، َلؿَّ

 .]الشعراء[ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦرت

ا َكبِقُّـَا  َن وَ اْلُحْؽُؿ،  ُطِرَض َطَؾْقفِ  َأْن َيْحُؽَؿ َطَؾك َقاِطَدِة ُقَرْيٍش، َمَع َأكَّفُ  َؾْؿ َيْؼَبْؾ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأمَّ ْٔ َأْكُتُؿ ا

 
ُّ
َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَتْسَعْقَن لَِتْحُؽُؿقا بُِحْؽِؿ اْلَجاِهؾِقَِّة، َوالـَّبِل ـْ ُحْؽِؿ اْلَجاِهؾِقَِّة، َوَأَبك إِ

َطَؾك التَّْقِحقِد  َيْثُبَت َفرَّ مِ

ـَ إََذى َما كَ  ُهَق َوَأْصَحاُبُف، اْلَخالِصِ 
 .اَلُفؿْ َوإِْن َكاَلُفْؿ مِ

ـُ َلُفُؿ َحَصَؾ َفَفْؾ  ـُ َأْم َلْؿ َيْحُصْؾ؟ َحَصَؾ التَّْؿؽِق  .التَّْؿؽِق

ةِ َشَباَب َفَلْكُتْؿ ُتْبِعُدوَن  َة َطـ مِـَْفاِج الـُُّبقَّ َوَتْلُخُذوَن بَِلْيِديِِفْؿ إَِلك ُصُرِق َأْهِؾ اْلَجاِهؾِقَِّة ، إُمَّ

، َقاِص  ـَ ـَ َأْو َغْقَر َقاِصِدي ـْ َأْن ُتْصبُِحقا ُدَطاًة َطَؾك َبِصقَرٍة، ِصْرُتْؿ ُدَطاَة ِسَقاَسٍة َغْقِر فَ ِدي
ًٓ مِ َبَد

ـْ َقْبُؾ 
ُروَن مِـُْف مِ  .َشْرِطقٍَّة، َفَقَقْعُتْؿ فِقَؿا ُكـُْتْؿ ُتَحذ 

ِريَعِة: َفنِنَّ الشَّ  ـْ َباِب َتْطبِقِؼ الشَّ
ـُ َأْن َوإِْن َزَطْؿُتْؿ َأكَُّؽْؿ َتْػَعُؾقَن َذلَِؽ مِ

َٓ ُيْؿؽِ َكَُّف 
ِ
ُبُؽْؿ: ٕ ْرَع ُيَؽذ 

 زت ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رت ُيْجَعَؾ اْلَػَرُج َواْلَؿْخَرُج فِل اْلَؿَعاِصل،

ُبُؽْؿ َأْيًضا فِل َذلَِؽ: اْلَقاِقُع ُيؽَ ُثؿَّ إِنَّ ، [3-2]الطالق:  َّٓ التَّْؿقِقُع َوالتَّـَازُ َفنِ ذ   .ُل كَُّف َلْؿ َيْحُصْؾ إِ

ـْ َطِجقِب َما ُقْؾَت فِل اْلَؿَؼاِل، فَ َحتَّك أْكَت   .ـَاُزلِ َدِم التَّ بَِشْرِط طَ  :َقْقلَِؽ ِؿ

َن وَ  ْٔ ا َشاَرْكَتُفْؿ َبْؾ  ـَاُزُل تَّ ال ُوِجدَ ا ا َطِؿْؾَت بَِفِذِه اْلَؿَعاِصل، َوَلؿَّ ؟ َأْكَت َكْػُسَؽ َتـَاَزْلَت: َلؿَّ َٓ َأْم 

ـْ ُوَجَفاِئِفْؿ! َوَحَرْصَت َأْن َتُؽقنَ 
 مِ



ـَ ا ٍد هللاُ َفَؽْقَػ َمؽَّ ـَ املسو هيلع هللا ىلصلُِؿَحؿَّ ـَ  ؟ڠلُِؿقَسك هللاُ ؟ َوَكْقَػ َمؽَّ لَِصالٍِح  ۵هللاُ ا َوَكْقَػ َمؽَّ

ـَ اڠ َْكبَِقاِئِف َوُرُسؾِِف؟هللاُ ؟ َوَكْقَػ َمؽَّ
ِ
ٕ 

ـِ َوَمـَْفِج «ـَْطاصَ »َأْم َسَتُؼقُل َكَؿا َقاَل َبْعُضُفْؿ لِل؟! َأْذُكُر ُخْطَبًة َخَطْبُتَفا فِل  ، فِل َوَسائِِؾ التَّْؿؽِق

ـْ َصْبًعا اْغَترَّ بِِؿْثِؾ  ا َكَزْلُت َلِؼَقـِل َشابٌّ ُذو لِْحَقٍة مِؿَّ َْكَبَقاَء، َفَؾؿَّ ْٕ َْكبَِقاِء، َوَذَكْرُت ا ْٕ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت ا

تِل َتـُْشُروَكَفا َدائًِؿا، َفَؼاَل لِل  .َيا َشْقُخ ِهَشامُ  :الَّ

 .َكَعؿْ  :ُقْؾُت َلفُ 

 ؟ڠ َما َطاَلَقُتـَا بَِصالٍِح  :َقاَل 

 َما َطاَلَقُتـَا! َماَذا َأُققُل َلُف؟! -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َطَؾْقَؽ هللاِ بِا

نَ  َأْكُتؿْ  َتِسقُرونَ َصِحقٌح فَِعاًل، إَِذا َكاَن َهَذا ُهَق اْلَؿـَْفَج الَِّذي  ْٔ اٌم، َكْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا َحرَ  :َطَؾْقِف ا

! ـْ
 َوَلؽِ

َّٓ بَِلْن ُكَخالَِػ ا ـٌ إِ  هللاَ َٓ َيْحُصُؾ َلـَا َتْؿؽِق
َّ
 فِل ُسـَّتِِف! ملسو هيلع هللا ىلصفِل ُمَراِدِه، َوُكَخالَِػ الـَّبِل

، َأَكا َلْؿ َأُقْؾ َهَذا :َلْق ُقْؾَت  َٓ. 

 .ًقا فِقَؿا َتُؼقُل إَِذْن اْثُبْت َطَؾك اْلَؿْلُمقِر، َواْتُرِك اْلَؿْحُظقَر، إَِذا ُكـَْت َصادِ  :ُقْؾـَا

 زتەئەئوئوئ ۇئۇئۆئرتَقاَل َتَعاَلك:  َما َطاَلَقُتـَا بَِصالٍِح؟! َطَؾْقَؽ،هللاِ َفبِا

 ا بُِؿقَسك؟َما َطاَلَقُتـَا بَِصالٍِح؟ َما َطاَلَقُتـَ  :َؼاُل يُ  .[91]األكعام:

زتچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ َقاَل َتَعاَلك: 

 .[13]الشقرى:  ڈ ژ رت



َْحَزاُب َحاِدثَ  :ٌة! َتُؼقُل َحاِدثَ  :ل َأْكَت َتُؼقُل فِقَفاتِ اْلَؿْسَلَلُة الَّ  ْٕ  ٌة!ا

َْكبَِقاِء، -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َٓ  ْٕ ٌر مِـَْفا ِطـَْد َجِؿقِع ا َْحَزاُب ُمَحذَّ ْٕ  وَ ، ا
 
ـْ ِطـِْد الـَّبِل

َفَؼْط،  ملسو هيلع هللا ىلصَلْقَس مِ

َيةِ وَ  ْٔ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ زتچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  :اْسَتِؿْع إَِلك َهِذِه ا

 .[13]الشقرى:  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک کرت

َْكبَِقاِء، َوَذَكَر  زت چ چ رت ْٕ َْكبَِقاِء، فَفؾ الِحْزبِقَُّة اُهللا َهَذا لَِجِؿقِع ا ْٕ َكَُّفْؿ َأَخصُّ ا
ِ
ُأولِل اْلَعْزِم ٕ

 مِـَْفا مِـ َلُدْن َجِؿقِع إكبقاِء؟ والتَّْحِذيرَ  الحزبقَّةَ َأنَّ  مْ َحاِدَثٌة؟! أَ 

ْطَقةِ » :اأْلَْصُؾ الث اكِل ال ِذي َيـَْطبُِؼ َطَؾك َهِذِه اْلَؽِؾَؿةِ فَ إَِذِن  ل الت ْغقِقرِ َوالد 
اْلَجْفُؾ بَِؿـَْفِج اأْلَْكبَِقاِء فِ

 .«۵هللاِ إَِلك ا

ـُ بَ وَ  ،َكْح ـِ ـِ لِؾتَّْؿؽِق ـَ َصِريَؼْق َأْو َكْسُؾُؽ َسبِقَؾ  َكْسُؾُؽ َسبِقَؾ اْلَقْحِل، :-َهَداَك اهللاُ - َلِجْبـَافَ  ْق

يُؿْؼَراصِقَِّة؟  الد 

يُؿْؼَراصِقَُّة بِاْلَخْقِر؟! َ الد 
ـٌ َأْن َتْلتِل

 َوَهْؾ ُمْؿؽِ

 .اْلَؿْصَؾَحُة َتْؼَتِضل َهَذا :َفنِْن ُقْؾَت 

اِرُع ُهَق اْلَؿْصَؾَحُة، َوَما :َطَؾْقَؽ مَِراًراُكـَب ُف  اْكَتبِْف! :ُقْؾـَا اِرُع ُهَق  َما َأَتك بِِف الشَّ َكَفك َطـُْف الشَّ

يُؿْؼَراصِقَّةِ  ـِ الد  اِرُع َط  .اْكَتَفك اْلَجَقاُب َوبَِفَذا َقِد  .اْلَؿْػَسَدُة، َوَقْد َكَفك الشَّ

ـْ َأِزيُدَك َأْيًضا َفَلُققُل َلَؽ 
ا َثابِتً  :َلؽِ َّٓ ُتَخالَِػ َكصًّ ا فِل إِنَّ َشْرَط اْلَعَؿِؾ بِاْلَؿْصَؾَحِة اْلُؿْرَسَؾِة َأ

ـُ  ـَِّة، َوَكْح َٓ ُتَخالُِػ؟! :َكْسَلُلَؽ اْلُؼْرآِن َوالسُّ َن ُتَخالُِػ الـَّصَّ َأْم  ْٔ  َهِذِه اْلَؿْصَؾَحُة اْلَؿْزُطقَمُة ا

 .ُتَخالُِػ  :اْلَجَقاُب 



ـَ و ُُصقلِق ق ْٕ ـْ َشْرِط اْلَؿَصالِِح اْلُؿْرَسَؾِة ِطـَْد ا  .(2)بَِفَذا َكُؽقُن َقْد َخَرْجـَا َط

يُؿْؼَراصِقَِّة؟ :اْصَرْح َطَؾْقـَا َجَقاَبَؽ فَ َوَطَؾْقِف:   .(1)َأْطَؾؿُ هللاُ َوا َأَصِريَؼ اْلَقْحِل َكتَّبُِع َأْم َصِريَؼ الد 

 

 

 

 

 

                                                 

 صقلققـ ثالثة أقسام:الؿصالح طـد األ( 2)

 وهل الؿصؾحة الشرطقة التل جاءت إدلة الشرطقة باطتبارها. الؿصؾحة الؿعتبرة: -1

 هل التل جاء الشرع بنلغائفا. الؿصالح الؿؾغاة: - 2

يبۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ قال اهللا:  ومثالفا الـػع الذي يف الخؿر والؿقسر،

 لغاها الشرع.. ففذه مصؾحة أ[129]البؼرة:   وئ وئ ۇئ ۇئ ىب

 والربا أيًضا فقف فائدة، لؽـ هذه الػائدة ألغاها الشرع.

باطتبار الجاكب الؿرجقح أو باطتبار كظر العبد فففذا الـقع مـ الؿصالح يف كظر الشارع يعترب مػسدة، وتسؿقتف مصؾحة 

 الؼاصر.

، فــظر: هؾ هل تقافؼ الشرع أم وهل التل لؿ يلت الدلقؾ الخاص طؾك اطتبارها أو إلغائفا الؿصالح الؿرسؾة: - 3

 تضاده؟ فنن كاكت تضاده فال يمخذ هبا، وإن كاكت تقافؼف وتقافؼ الؼقاطد الشرطقة كلخذ هبا.

لؾعالمة  "الؿصالح الؿرسؾة"(، و102)ص "مذكرة يف أصقل الػؼف"(، و284، 1/234) "إرشاد الػحقل"اكظر: 

 (.135)ص "معالؿ أصقل الػؼف"الشـؼقطل، و

 لؾعالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل "مـفج إكبقاء يف الدطقة إلك اهللا فقف الحؽؿة والعؼؾ"ع لؾػائدة كتاب: ولقراج( 1)

 حػظف اهللا.

 



ادُِس: دُّ الس   الر 

كماِت  ازم  وُهوم إْصُل الث الُِث: قماِعدُة ادُوم

اِدُس  دُّ الس  َْصَؾ  :الر  ْٕ ـُ ا د  َطَؾك َهِذِه اْلَؽؾَِؿةِ  َوُهَق َيَتَضؿَّ ا َوَقَع  ،الثَّالَِث فِل الرَّ َوَطَؾك َغْقِرَها مِؿَّ

ـْ َحالِِف َأْيًض َما ُطؾَِؿ فِل ُدُروِسِف، وَ 
 .«اْلُؿَقاَزَكاِت » :بَِؼاِطَدةِ  اْلَؼْقُل  ،ا فِل َدْطَقتِِف َوَصِريَؼتِفِ مِ

ِء اْلَؿَداِخَؾُة َيُؼقُلقنَ  :َوَصاَر َيُؼقُل  َٓ ق َئاِت،  :َهُم ـَ اْلَحَسـَاِت َوالسَّ َأيُّ َواِحٍد َيَؼُع فِل وَ َٓ ُكَقاِزُن َبْق

ـَ  َٓ ُكقاِزُن َبْق ق َئاِت، ُمَخاَلَػٍة َفُفَق ُمْبَتِدٌع، َو ـَ اْلَحَسـَاِت وَ  اْلَحَسـَاِت َوالسَّ َلْقَس ِطـَْدُهْؿ ُمَقاَزَكٌة َبْق

ق َئاِت، َوَكَذا َوَكَذا  .َوالسَّ

ُبدَّ ِطـَْد ِذْكِر اْلُؿَخالِِػ َأْن َكْذكُ  َوُهقَ  َٓ َر ُيْؾِؿُح بَِذلَِؽ إَِلك اْلَؼْقِل بَِؼاِطَدِة اْلُؿَقاَزَكاِت، َوَيَرى َأكَُّف 

َع ُكُتًبا فِلَحَسـَاتِِف َوَسق َئاتِفِ  ـَ فِل وَ َبْؾ - تِفِ َمـْطِؼَ  ، َوَقْد َوزَّ
ِه اْلَؼاِطَدِة َتْدُطق إَِلك َهذِ  -اْلُبْؾَدانِ َغْقِرَها مِ

َؾِػ  ُؼَفا ُدوَن َضَقابِِط السَّ  .َوُتَعؿ 

ـِ  َوَما َكاَلُمفُ  قفِقَّةِ  َط ـَ َطَؾْقفِ - الصُّ ـْ َهَذا اْلُؿـَْطَؾِؼ،  -َوَلْسـَا ُمَتَجـ قق
َّٓ مِ ْقُخ َوِحقٌد َفَؼْد إِ َأَخَذ الشَّ

قفِقَّةِ  فِ َكاَلمِ  فِل ـِ الصُّ ا، وَ ، اْلُؿَقاَزَكاِت  بَِؼاِطَدةِ  َط َْهَقاِء َكَذا فِل َكاَلمِِف َوَهَذا َواِضٌح ِجدًّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا َط

ـَ َوَقُعقا فِل َهِذِه اْلُؿَخاَلَػاِت، َفَؼاَل  ِذي ْطَقِة، َوَكَذا َوَكَذا،  :الَّ إَِلك  ...اْكُظُروا إَِلك ُجُفقِدِهْؿ فِل الدَّ

 .(2)آِخِرهِ 

                                                 

 وهذا مـفج باصٌؾ، ُمْحَدٌث:( 2)



                                                                                                                                                     

بالـسبة لؿـفج أهؾ السـة يف كؼد أهؾ البدع وكتبفؿ، هؾ مـ القاجب ذكر  :$ُسئؾ العالمة الشقخ طبد العزيز بـ باز 

 مساوئفؿ، أم فؼط مساوئفؿ؟محاسـفؿ و

الؿعروف يف كالم أهؾ العؾؿ كؼد الؿساوئ لؾتحذير، وبقان إخطاء التل أخطموا فقفا لؾتحذير مـفا، أما » فلجاب:

 الطقب فؿعروف، مؼبقل ...، لؽـ الؿؼصقد التحذير مـ أخطائفؿ، الجفؿقة، الؿعتزلة، الرافضة، وما أشبف ذلؽ.

طـدهؿ مـ حؼ، ُيبقـ، وإذا سلل السائؾ: ماذا طـدهؿ مـ الحؼ؟ ماذا وافؼقا فقف أهؾ فنذا دطت الحاجة إلك بقان ما 

السـة؟ والؿسمول يعؾؿ ذلؽ، يبقـ، لؽـ الؿؼصقد إطظؿ والؿفؿ بقان ما طـدهؿ مـ الباصؾ: لقحذره السائؾ، ولئال 

 «.يؿقؾ إلقفؿ

دطتف: لتحذر الـاس مـف يجب أن تذكر حسـاتف حتك فقف أكاس يقجبقن الؿقازكة: إكؽ إذا اكتؼدت مبتدًطا بب فسللف آخر:

 ٓ تظؾؿف.

ٓ، ما هق بالزم، ما هق بالزم، ولفذا إذا قرأت كتب أهؾ السـة، وجدت الؿراد التحذير، اقرأ يف كتب » فلجاب الشقخ:

 "التقحقد"لعبد اهللا بـ أحؿد، كتاب  "السـة"، كتاب "الصحقح"، يف كتاب إدب يف "َخْؾؼ أفعال العباد"البخاري 

 ... إلك غقر ذلؽ. "رد طثؿان بـ سعقد الدارمل طؾك أهؾ البدع"ٓبـ خزيؿة، 

يقردوكف لؾتحذير مـ باصؾفؿ، ما هق الؿؼصقد تعديد محاسـفؿ، الؿؼصقد التحذير مـ باصؾفؿ، ومحاسـفؿ ٓ ققؿة لفا 

ففق طؾك خطر، فالؿؼصقد هق بقان  بالـسبة لؿـ ُكػر، إذا كاكت بدطتف ُتؽػره بطؾت حسـاتف، وإذا كاكت ٓ ُتؽػره

 «.إخطاء وإغالط التل يجب الحذر مـفا

هـ( يف الطائػ بعد صالة الػجر. 1413التل ألؼاها يف صقػ طام ) $شريط مسجؾ لدرس مـ دروس الشقخ مـ 

 .-هللاحػظف ا-لؾشخ ربقع بـ هادي  "مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف كؼد الرجال والؽتب والطقائػ"واكظر أيًضا: 

 الحؼقؼة يا شقخـا أيًضا إخقاكـا همٓء أو الشباب همٓء جؿعقا أشقاء كثقرة، :$ وُسئؾ العالمة األلباين

أو لؿ يؽـ كذلؽ لؽـف أخطل يف  ،مـ ذلؽ ققلفؿ: ٓبد لؿـ أراد أن يتؽؾؿ يف رجؾ مبتدع قد بان ابتداطف وحربف لؾسـة

أهؾ السـة والجؿاطة، ٓ يتؽؾؿ يف ذلؽ أحد إٓ َمـ َذَكر بؼقة مسائؾ تتصؾ بعؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة أو بؿـفج 

حسـاتف، وما يسؿقكف بالؼاطدة يف الؿقازكة بقـ الحسـات والسقئات، وُألػت كتب شقخـا يف هذا الباب ورسائؾ مـ 

هؾ هذه  بعض الذيـ يرون هذا الرأي، بلكف ٓبد مـ مـفج إولقـ يف الـؼد وٓبد مـ ذكر الحسـات وذكر السقئات،

 الؼاطدة طؾك إصالقفا أو هـاك مقاضع ٓ يطؾؼ فقفا هذا إمر؟ كريد مـؽؿ بارك اهللا فقؽؿ التػصقؾ يف هذا إمر.

 التػصقؾ هق: كؾ خقر يف اتباع مـ سؾػ، هؾ كان السؾػ يػعؾقن ذلؽ؟ الشقخ:



                                                                                                                                                     

ة مثاًل، فالن ثؼة يف الحديث، ببعض الؿقاضع، مثؾ كالم إئؿة يف الشقع -حػظؽ اهللا شقخـا-هؿ يستدلقن  السائؾ:

رافضل خبقث، يستدلقن ببعض هذه الؿقاضع، ويريدون أن يؼقؿقا طؾقفا الؼاطدة بؽامؾفا دون الـظر إلك آٓف 

 الـصقص التل فقفا كذاب، مرتوك، خبقث.

حػظ، هؾ هذه صريؼة الؿبتدطة حقـؿا يتؽؾؿ العالؿ بالحديث برجؾ صالح وطالؿ وفؼقف، فقؼقل طـف: سلء ال» الشقخ:

يؼقل إكف مسؾؿ، وإكف صالح، وإكف فؼقف، وإكف ُيرجع إلقف يف استـباط إحؽام الشرطقة؟ اهللا أكرب، الحؼقؼة الؼاطدة السابؼة 

ا، تشؿؾ فرطقات طديدة خاصة يف هذا الزمان.  مفؿة جدًّ

زم ما يعؿؾ محاضرة ويذكر مـ أيـ لفؿ أن اإلكسان إذا جاءت مـاسبة لبقان خطل مسؾؿ، إن كان داطقة أو غقر داطقة؟ ٓ

 «.محاسـف مـ أولفا إلك آخرها، اهللا أكرب، شلء طجقب واهللا شلء طجقب

أو يف غقرها، تحؿؾ شقخـا  "سقر أطالم الـبالء"وبعض الؿقاضع التل يستدلقن هبا مثاًل: مـ كالم الذهبل يف  السائؾ:

 الحديث؟طؾك فقائد أن يؽقن طـد الرجؾ فقائد يحتاج إلقفا الؿسؾؿقن، مثؾ 

مـ رأى مـؽؿ مـؽًرا »هذا تلديب يا أستاذ مش قضقة إكؽار مـؽر، أو أمر بؿعروف، يعـل: الرسقل طـدما يؼقل: » الشقخ:

 «.، هؾ تـؽر الؿـؽر طؾك الؿـؽر هذا، وتحؽل إيش محاسـف؟«فؾقغقره

طـدما ذكر  ۵قا: ربـا ، ولؽـؽ تػعؾ وتػعؾ؟ ومـ العجائب يف هذا قال«بئس الخطقب أكت»أو طـدما قال:  السائؾ:

 الخؿر ذكر فقائدها؟

اهللا أكرب، همٓء يتبعقن ما تشابف مـف ابتغاء الػتـة وابتغاء تلويؾف، سبحان اهللا! أكا شايػ يف طـدهؿ أشقاء ما طـدكا » الشقخ:

 «.كحـ مـفا

 (.7الدققؼة  851)شريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"

م الشخص يجب أن » (:67)شريط رقؿ  "الؿػتقح لؼاءات الباب"وقال العالمة العثقؿقـ يف  ولؽـ طـدما كريد أن ُكؼق 

كذكر الؿحاسـ والؿساوئ: ٕن هذا هق الؿقزان العدل، وطـدما ُكحذر مـ خطل شخص كذكر الخطل فؼط: ٕن الؿؼام 

سقبؼك مؼام تحذير، ومؼام التحذير لقس مـ الحؽؿة أن كذكر الؿحاسـ: ٕكؽ إذا ذكرت الؿحاسـ فنن السامع 

متذبذًبا، فؾؽؾ مؼام مؼال. فؿـ أراد أن يتؽؾؿ طـ شخص طؾك وجف التؼقيؿ فالقاجب طؾقف أن يذكر محاسـف ومساوئف، 

ر مـ خطل ففذا  هذا إذا اقتضت الؿصؾحة ذلؽ، وإٓ فالؽػ طـ مساوئ الؿسؾؿقـ هق الخقر. وأما مـ أراد أن ُيحذ 

 «.قر أيًضا: ٕن الؿؼصقد هق هداية الخؾؼيذكر الخطل، وإذا أمؽـ أن ٓ يذكر قائؾف ففق خ

 هؾ يؾزمـا ذكر محاسـ َمـ ُكحذر مـفؿ؟ :-حػظف اهللا-وُسئؾ العالمة صالح الػقزان 

إذا ذكرت محاسـفؿ، فؿعـاه: دطقت ٓتباطفؿ، ٓ، ٓ تذكر محاسـفؿ، اذكر الخطل الذي هؿ طؾقف فؼط: ٕكف » فلجاب:

ًٓ إلقؽ أن تزكل وضعفؿ، أكت م قكقل إلقؽ بقان الخطل الذي طـدهؿ مـ أجؾ أن يتقبقا مـف، ومـ أجؾ أن لقس مقكق



قفِقَِّة؟ لُِقَؼر   ـِ الصُّ  .َر َمْبَدَأ اْلُؿَقاَزَكاِت َفبَِؿ َتَؽؾََّؿ َط

ـَ  ، َوَيْدُطق اْلُحَسْق َّ
ُسققِل ـْ َيْدُطق الدُّ ـْ ُحْؽِؿ َم َؾ َط

ا ُسئِ َيا َجَؿاَطُة،  :إَِلك آِخِرِه، َقاَل  ...َلؿَّ

ِء ُيِحبُّقَن ا َٓ قفِقَُّة َهُم ـِ -َوَرُسقَلُف، هللاَ الصُّ َتْق َرَها َمرَّ َٓ ُيِريُدوَن ُدُخقَل الـَّ -َوَكرَّ  .ارِ ، َو

 َوَهْؾ َكاَكِت اْلَجْفِؿقَُّة ُتِريُد ُدُخقَل الـَّاِر؟ َوَهْؾ َكاَكِت اْلُؿْعَتِزَلُة ُتِريُد ُدُخقَل الـَّاِر؟هللاِ! ُسْبَحاَن ا

                                                                                                                                                     

َيحذره غقرهؿ، والخطل الذي هؿ طؾقف ربؿا يذهب بحسـاهتؿ كؾفا إن كان كػًرا أو شرًكا، وربؿا يرجح طؾك حسـاهتؿ، 

 «.وربؿا تؽقن حسـات يف كظرك ولقست حسـات طـد اهللا

 (.31-32)ص "ديدةإجقبة الؿػقدة طؾك أسئؾة الؿـاهج الج"

هؾ مـ مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف التحذير مـ أهؾ البدع والضالل ِذكر  :-حػظف اهللا-وُسئؾ الشقخ صالح الؾحقدان 

 محاسـ الؿبتدطة والثـاء طؾقفؿ وتؿجقدهؿ بدطقى اإلكصاف والعدل؟

ء يف الؼرآن ذكر حسـة مـ وهؾ كاكت قريش يف الجاهؾقة وأئؿة الشرك ٓ حسـة ٕحدهؿ؟! هؾ جا» فلجاب الشقخ:

حسـاهتؿ؟ هؾ جاء يف السـة ذكر مؽرمة مـ مؽارمفؿ؟! وكاكقا يؽرمقن الضقػ، كان العرب يف الجاهؾقة يؽرمقن 

. لقست الؿسللة مسللة تعداد الؿحاسـ جؾَّ وَطاَل الضقػ، ويحػظقن الجار، ومع ذلؽ لؿ ُتذكر فضائؾ مـ طصك اهللا 

خطر. وإذا أراد اإلكسان أن يـظر، فؾقـظر إلك أققال إئؿة كلحؿد بـ حـبؾ ويحقك والؿساوئ، وإكؿا مسللة تحذير مـ 

وطؾل بـ الؿديـل وشعبة، هؾ كان أحدهؿ إذا ُسئؾ طـ شخص مجروح وقال: كذاب. هؾ قال: ولؽـف كريؿ  بـ معقـ

الغػؾة. هؾ كاكقا يؼقلقن:  إخالق جقاد يف بذل الؿال، كثقر التفجد يف الؾقؾ؟! وإذا قالقا مختؾط. أو قالقا: أخذتف

ر مـ شخص أن يؼال: ولؽـف كان فقف، وكان فقف، وكان  ولؽـ فقف... ؟! ٓ، لؿاذا ُيطؾب مـ الـاس يف هذا الزمـ، إذا ُحذ 

مادة "«. ويجفؾ أسباب تحؼقؼ الؿصؾحة، والتـػقر مـ ضقاطفا فقف؟! هذه دطايات َمـ يجفؾ ققاطد الجرح والتعديؾ،

 ."صقتقة

لؾذهبل، أما طـد التحذير والرد فؿا  "سقر أطالم الـبالء"كؿا هق يف  ،قيؿ والرتجؿة كذكر الحسـات والسقئاتفعـد التؼ

 كذكر إٓ السقئات.

 لؾػائدة: وراجع

، وشريط -حػظف اهللا-لؾعالمة ربقع بـ هادي  "مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف كؼد الرجال والؽتب والطقائػ"

 .$ مة إلباين لؾعال "الؿقازكات بدطة العصر"

 



 َطِجقٌب!َهَذا َكاَلٌم اْلَعظِقِؿ! هللاِ َما َهَذا اْلِعْؾُؿ؟! ُسْبَحاَن ا

َؾِػ َوَصِريَؼتِِفؿْ  :ا َلُؽؿْ َتْغَضُبقَن إَِذا ُقْؾـَ َبْعَد َهَذا َأْكُتْؿ ُثؿَّ   .َلْسُتْؿ َطَؾك َمـَْفِج السَّ

ـِ الَِّذي ُيِريُد ُدُخقَل الـَّاِر؟! َأْططِـِل اْسَؿ فِْرَقٍة ُترِ  َٓ ُيريُدوَن ُدُخقَل الـَّاِر! َم َؾِػقَُّة؟  يُد َأَهِذِه السَّ

 !ُيِريُد ُدُخقَل الـَّارِ  َشْخصٍ اْسَؿ ُدُخقَل الـَّاِر، َأْططِـِل 

هللاَ َيْشَػُع لإِْلِْكَساِن َأكَُّف ُيِحبُّ ا َوَهْؾ ُأِريُد َشْخًصا ُيِريُد ُدُخقَل الـَّاِر، َأْو فِْرَقًة ُتِريُد ُدُخقَل الـَّاِر، 

زتڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  :، َقاَل َتَعاَلكملسو هيلع هللا ىلصَوَخاَلَػ َرُسقَلُف هللاَ َوَرُسقَلُف َوَلْق َخاَلَػ ا

 .[32]آل طؿران:  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ رت

 .َكْقَت َوَكْقَت  :َطؾ ُؿقُهْؿ، ُقْؾ َلُفؿْ  -َهَذا َفْحَقى اْلَؽاَلمِ -َطؾ ُؿقُهْؿ  :ُثؿَّ َيُؼقُل 

اُكْؿ َأْن َتْسَؿُعقا َكؾَِؿًة مِـُْفْؿ،  :اْلَؿَداِخَؾةِ َمَع َبْقـََؿا  َٓ َتْجؾُِسقا َمَعُفؿ، إِيَّ ِء اْلَؿَداِخَؾُة  َٓ ، َهُم َٓ

 .اْحَذُروُهؿْ 

ِء َلْؿ َيْدُطقا لَِؿاَذا؟ هَ  َٓ َْكَبِر  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -ُم ْٕ ْرِك ا ِء َما َوَقُعقا فِل الش  َٓ َٓ ُحَسْقـًا! َهُم َبَدِويًّا َو

َْصَغرِ  ْٕ  .َوا

ُجُؾ ُأْسَتاُذ َطِؼقَدٍة، َوَألََّػ هللاِ! ُسْبَحاَن ا ْقَخ َربِقًعا َدَطا َبَدِويًّا َأْو ُحَسْقـًا؟ الرَّ فِل  َهْؾ َطؾِْؿَت الشَّ

قفِقَِّة، َوَكَؼَض َمـَْفجَ   .(2)ُفؿْ الصُّ

ْكَصاُف الَِّذي َأْكُتْؿ َطَؾْقِف َجِؿقًعا؟! اْلَؿَداِخَؾُة هَ  ِء َقْقٌم َكَذا َوَكَذا،َأَهَذا ُهَق اإْلِ َٓ َيُسبُّقَن،  ُم

ْتؿِ  ب  َوالشَّ  .َوَيْشُتُؿقَن، َوُيِؼقُؿقَن ِديـَُفْؿ َطَؾك السَّ

                                                 

 ، ولف أيًضا مجؿقع يف الرد طؾقفؿ، تجده طؾك مققعف."حؼقؼة الصقفقة يف ضقء الؽتاب والسـة"اكظر: رسالتف ( 2)



ـْ تُ ، الَّ كَ  قَكُفْؿ بِالَؿَداِخَؾِة َفنِنَّ َم َطَؾك اْلؽَِتاِب  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك هللاِبَِػْضِؾ ا-ُيِؼقُؿقَن ِديـَُفْؿ َسؿُّ

ـْ 
َٓ َمْعُروَفًة، َلؽِ ـَِّة، َواْلَؿَداِخَؾُة َلْقُسقا َجَؿاَطًة َمْقُجقَدًة َأْصاًل، َو ـَ ُهْؿ َوالسُّ ِذي ـَِّة الَّ َأْهُؾ السُّ

ـَ  ۵هللاِ بَِػْضِؾ اَوُهْؿ َذا، َتْؾِؿُزوَكُفْؿ بِفَ  ِذي َة َطَؾك الَّ ُمَّ ْٕ ، َقاَل َرُسقُلُف، َوَطَؾك ُكُتِب هللاَُقاَل ا :ُيربُّقَن ا

َؾِػ الصَّ  تِل َيْشَرُحقكَ ُكتُ وَ  الِِح، َوَراِجُعقا َكاَلَمُفْؿ،السَّ َهْؾ َلَؽ َأْن َتْذُكَر  :، ُثؿ  إِك ل َأُققُل َفاَبُفؿ الَّ

  -بَِحَسِب َزْطِؿَؽ -اِخَؾِة ُمَخاَلَػاِت اْلَؿدَ 
 
َؾِػل َر  :لِْؾَؿـَْفِج السَّ ةَ َحتَّك ُتَحذ  ُمَّ ْٕ  .مِـُْفؿُ  ا

ـْ َأْطُطقَكا َأْكُتْؿ َكْشَػ ِحَساٍب، َماَذا َصـَْعُتؿْ 
ةِ  َلؽِ ْؿُتُؿقَها وَ ؟ لأِْلُمَّ ـْ  ؟َلَفاَأيُّ ُسـٍَّة َطؾَّ فِل  َكْعَجَؾ  َوَل

ا -هللاُإِْن َشاَء ا-، َفَفَذا سـَْجَعُؾ َلُف الَؽاَلِم َطَؾك َهَذا إَْمرِ   .َأْصاًل َخاصًّ

ُر َمـَْفَج اْلُؿَقاَزَكاِت، َوُهَق مَ َأْكَت تُ َفنَِذْن  َْهَقاءِ َؼر  ْٕ ـْ َيـَْتِسبُ  ا َطَؾْقِف َأْهُؾ ا َؾِػقَِّة  قنَ مِؿَّ ْطَقِة السَّ إَِلك الدَّ

َؾِػقَّةُ فِل َهَذا اْلَعْصرِ  ْطَقُة السَّ ْلَزاَماِت َهِذِه،  ، َوالدَّ ُبدَّ إِ وَ مِـُْفْؿ َبَراٌء، َيُؼقُلقَن بِاإْلِ َٓ  َأْن َكْذُكرَ  كَّـَا 

 ، ـَ  .ِرهِ إَِلك آِخ  ...َكْذُكَر اْلَؿَساِوَئ، واْلَؿَحاِس

ـُ َكُؼقُل  َنَّ اْلَبْعَض َيُؼقُل  :َوَكْح
ِ
؟ ٕ

َ
َؿْسَلَلِة ًة لِ َأْطُطقكِل ُصقَرًة َمْضُبقصَ  :ُصَقرُة اْلَؿْسَلَلِة َما ِهل

ِء الَّ  :قُل اِت، َوَيؼُ اْلُؿقاَزكَ  َٓ ـَ ُيـْؽُِروَن اْلُؿَقاَزكَ إِنَّ َهُم  .َٓ َيْسَتطِقُعقَن َتْػِسقَر اْلُؿَقاَزَكاِت  اِت ِذي

َأْو  ِذْكَر َحَسـَاِت َوُجُفقِد اْلُؿَخالِِػ َأِو اْلُؿْبَتِدعِ  :َتْعـِل« اْلُؿَقاَزَكاُت » َشِديٍد:بِاْختَِصاٍر  َفـَُؼقُل 

 .َصاِحِب اْلَفَقى ِطـَْد اْلُحْؽِؿ َطَؾْقفِ 



  :َفَلُققُل َمَثاًل 
ُّ
ـُ ُطَبْقٍد اْلُؿْعَتِزلِل   :َطابًِدا، َفَلُققُل َكاَن  َعْؿٌروفَ اْلُؿْحَتِرُق اْلَعابُِد؟  (2)َطْؿُرو ْب

ٌّ
ُمْعَتِزلِل

 َطابٌِد؟!

ـُ ِحطَّانَ  :قُل َأقُ   اْلَعابِ  (1)ِطْؿَراُن ْب
ُّ
 اْلؿُ  .دُ اْلَخاِرِجل

َ
ـَِّة َقاَزَكاُت، َفَفْؾ َهَذا مَ َهِذِه ِهل ـَْفُج َأْهـِؾ السُّ

ـْ ِذْكِر َحَسـَاتِ َواْلَجَؿاَطِة َحاَل اْلُحْؽِؿ َطؾَ 
ُبدَّ مِ َٓ  ِف؟ك اْلُؿْبَتِدِع، َأكَُّف 

ِة اْلؽَِباِر اْلَؿعْ  ؿَّ
َئِ ْٕ ـَِّة َواْلَجَؿاطِة، َوا ـْ َأْهِؾ السُّ

ا َما َوَقَع مِ ـْ َساَر َطَؾك َأمَّ ـِ ُخَزْيَؿَة َوَم ـَ َكاْب ُروفِق

ـَِّة  ، َلْق َوَقَع فِل ِخاَلِف السُّ ـْ ُيِريُد اْلَحؼَّ َٓ َيْعَؾُؿ َذلَِؽ -َكْفِجِفْؿ مِؿَّ َٓ ُكَتابُِعُف َطَؾك َهَذا  -َوُهَق  َفنِكَّـَا 

ْساَلمِ  َٓ (3)َكَؿا َسَبَؼ َمَعـَا فِل َكاَلِم َشْقِخ اإْلِ َٓ ُيْفَدُم ، َفنِكَُّف  ـْ 
ـْ َخَطِئِف، َوَلؽِ

ُر مِ  ُيَتاَبُع َطَؾك َهَذا، َوُيَحذَّ

 َطَؾْقِف َمَع ِحْرِصِف َطَؾك َقْصدِ 
َ
َنَّ اْلَحؼَّ َخِػل

ِ
َٓ ُيـَْؽُر ِطْؾُؿُف: ٕ  ِه، َوَسْعقِِف فِل َتْحِصقؾِِف.َشْخُصُف، َو

ـَّ  َْهَقاِء: َفَؿـَْفُج َأْهِؾ السُّ ْٕ ا َأْهُؾ ا ْقتَِصاُر َطَؾك اْلُحْؽِؿ َطَؾْقِفؿْ َوَأمَّ
ِ
ُمْبَتِدٌع(، ُفاَلٌن ) :َقُؼقُلقنَ فَ  :ِة آ

َٓ َيْغتَ  :َحَسـَاتِِفؿْ ُدوَن ِذْكِر   رَّ َأَحٌد بِِفْؿ.َحتَّك 

َْهَقاِء َواْلبَِدِع قَ  :-بِاْختَِصاٍر َشِديدٍ -لَِفَذا َكُؼقُل  ْٕ َٓ َيْعِرُفَفا إِنَّ َقاِطَدَة اْلُؿَقاَزَكاِت َمَع َأْهِؾ ا اِطَدٌة 

ْرَكاُه َلُؽؿْ  ْقُخ َوِحقٌد َمَع َهِذِه اْلَؼاِطَدِة ُهَق َما َقرَّ ، َوَما َفَعَؾُف الشَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َقطُّ  .َأْهُؾ السُّ

ْقُخ َوِحقٌد  ـَِّة. :َفنِْن َقاَل الش  ، َأَكا َأْقِصُد َأْهَؾ السُّ َٓ 

قفِقَُّة َأْهُؾ  :ُقْؾـَا  !ُسـٍَّة؟َوالصُّ
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ا،   -َوإِيَّاكَ هللاُ َهَداكِل ا-َأْططِـِل  :َأَكا َرُجٌؾ َسْفٌؾ فِل َأْسئَِؾتِل، َأُققُل َلَؽ وَ َهَذا ُسَماٌل ُمَباِشٌر ِجدًّ

ـْ َهَذا ؟ :َجَقاًبا َط َٓ قفِقَُّة َأْهُؾ ُسـٍَّة َأْم   الصُّ

، َفَعاَلَم َواَزْكَت َمَعُفْؿ؟ َوإِْن ُقْؾَت  :إِْن ُقْؾَت   َفاْلُؿِصقَبُة َأْطَظُؿ. .َعؿْ كَ  :َٓ

 َطاَدتِل-َوُأْططِقَؽ 
َ
الِِح  -َكَؿا ِهل َؾِػ الصَّ ـِ السَّ ِت َط َٓ فِل  -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-َبْعَض الـُُّؼق

 َٓ ـَ َأْم  َْهَقاِء َواْلبَِدِع، َوَهْؾ َيْذُكُروَن اْلَؿَحاِس ْٕ  ؟اْلُحْؽِؿ َطَؾك َأْهِؾ ا

ْس  َة اإْلِ ؿَّ
َواِة اَلِم َتَؽؾَُّؿقا فِل إِنَّ َأئِ ـْ َبِعقدٍ -، َوَلْؿ ُيِشقُروا َأْهِؾ اْلبَِدعِ َوفِل الرُّ

َٓ مِ ـْ َقِريٍب َو
إَِلك  -مِ

ُػقا ُكُتًبا فِل اْلَجْرِح َوالتَّْعِديؾِ  َن، َوَألَّ ْٔ تِل َتْزُطُؿقَكَفا ا ، َوُكُتًبا فِل ُوُجقِب َأِو اْشتَِراِط َهِذِه اْلُؿَقاَزَكِة الَّ

ـَِّة وَ كَ  د  َطَؾك َأْهِؾ اْلبَِدعِ ْصِر السُّ ُيقِجُبقا َوَجْرِحِفْؿ، َوُكُتًبا فِل اْلِعَؾِؾ، َوُكُتًبا فِل اْلَؿْقُضقَطاِت، َوَلْؿ  الرَّ

ـْ َقرِ  َهِذِه اْلُؿَقاَزَكةَ 
ـْ َبِعقدٍ َٓ مِ

َٓ مِ ةً ، يٍب َو ُػقا ُكُتًبا َخاصَّ ـَ  َبْؾ َألَّ ـْ ُتُؽؾ َؿ فِقِف ، َأْو بِؿَ بِاْلَؿْجُروِحق

ْرَط  بَِجْرٍح، َوَلؿْ  ـْ َبِعقدٍ َٓ َيْشَتِرُصقا َهَذا الشَّ
َٓ مِ ـْ َقِريٍب َو

 .مِ

َماُم الُبَخاِريُّ  َػ اإْلِ ـْ إَِماَمًة، َوِديـًا، َوُخُؾًؼا، َوَوَرًطا!-َفَؼْد َألَّ َعَػاءِ  -َوُهَق َم ـِ فِل الضُّ  :ِكَتاَبْق

ِغقرَ »وَ « اْلَؽبِقرَ » ْرَط؟«الصَّ  ، َفَفْؾ َوَضَع َهَذا الشَّ

 ِكَتاًبا فِل وَ 
ُّ
َماُم الـََّساِئل ـَ »َألََّػ اإْلِ َعَػاِء َواْلَؿْتُروكِق ْرَط؟«الضُّ  ، َفَفْؾ َوَضَع َهَذا الشَّ

 ِكَتاًبا فِل وَ 
ُّ
َعَػاءِ »َألََّػ اْلُعَؼْقؾِل ْرَط؟«الضُّ  ، َفَفْؾ َوَضَع َهَذا الشَّ

ـُ َطِديٍّ كِ وَ  َػ اْب َجالِ »َتاَبُف َألَّ ْرَط؟«اْلَؽامَِؾ فِل ُضَعَػاِء الر   ، َفَفْؾ َوَضَع َهَذا الشَّ

ا بِـ وَ  ـُ ِحبَّاَن ِكَتاًبا َخاصًّ َػ اْب ـَ »َألَّ ْرَط؟«اْلَؿْجُروِحق  ، َفَفْؾ َوَضَع َهَذا الشَّ



ـُ مَ وَ  ُّ َواْب
اَرُقْطـِل ـَ اْلُؽُتِب، َألََّػ الدَّ

ـٍ َطَدًدا مِ َعَػاِء فِقفَ  اَأَجابَ ِعق ـِ الضُّ َؾٍة َط
ا َطَؾك َأْسئِ

ـَ   .َواْلَؿْتُروكِق

َعَػاءِ »َألََّػ اْلَحاكُِؿ ِكَتاَب وَ  ـُ اْلَجْقِزي   َكَذلَِؽ وَ ، «الضُّ  .َألََّػ َأُبق ُكَعقٍؿ َواْب

َؿ فِقِفؿُ وَ  ـْ ُتُؽؾ  ـَ َوَم  َثاَلَثَة ُكُتٍب فِل اْلَؿْجُروِحق
ُّ
َهبِل ِديَقاَن »، وَ «اْلُؿْغـِل»، وَ «اْلِؿقَزانَ » :َألََّػ الذَّ

َعَػاءِ   .«الضُّ

ـُ َحَجٍر وَ  َػ اْب  .«لَِساَن اْلِؿقَزانِ »َألَّ

ِة َوُكُتُب  ؿَّ
ةُ اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِؾ َأئِ ،  الَعامَّ ـَ ـِ فِل اْلَؿْجُروِحق ْع ةً وَمؾِقَئٌة بِالطَّ َماِم َيْحَقك  ُكُتَب  َخاصَّ اإْلِ

ـٍ  ـِ َمِعق  .َهِذِه اْلُؿَقاَزَكةَ فِقَفا قا َلْؿ َيْشَتِرصُ وَ ، ْب

،َيُعقُد َطَؾك َأئِ  ِذي َيْشَتِرُط اْلُؿَقاَزَكةَ إِنَّ َهَذا اْلَؿـَْفَج الَّ  ـِ ْع ْساَلِم بِالطَّ ِة اإْلِ ْؾِؿ َوَيتَِّفُؿُفْؿ  ؿَّ بِالظُّ

 .َواْلِخَقاَكةِ 

ـَِّة َقاصَِبةً  إَِذْن، َوإِكََّؿا َكاَلُم َأْهؾِ  َلْقَس َكاَلَم اْلَؿَداِخَؾةِ  َفَذافَ   !السُّ

َذَكْرُت َلَؽ ُكُتًبا فِل اْلَجْرِح َفَؼْط، َوَلْؿ َأْذُكْر ُكُتًبا فِل اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِؾ، ُكُتُب َجْرٍح إِكََّؿا َأَكا و

 .َفَؼطْ 

ـْ إَِماٍم 
 َأْو َكَذا، َفَفْؾ َهَذا َرْأُي اْلَؿَداِخَؾِة؟! َواِحدٍ َوَهَذا َلْقَس ُحْؽًؿا مِ

ءِ هَ  ْؾ َففَ  َٓ ذِ اْلَؿَداِخؾَ َفنِْن كان ! ؟َمْداِخَؾةٌ  ُم ـَّ ُة ُهُؿ الَّ ـَ َيْرَفُعقَن ُكُتَب السُّ ـَ َيِسقُروَن وَ ِة، ي ِذي ُهُؿ الَّ

 ، ـِ َْكبَِقاِء فِل التَّْغِققِر َوالتَّْؿؽِق ْٕ  .ُفؿْ َقا َلْقَتـَا َكُؽقُن مِـْ فَ َطَؾك َمـَْفِج ا



وِذيُّ  َماَم َأْحَؿدَ -هللاِ ا َطْبِداإِنَّ َأبَ  :َقاَل اْلَؿرُّ  َوَقاَل  -َيْعـِل اإْلِ
َّ
َحاِرٌث َأْصُؾ » :َذَكَر َحاِرًثا اْلُؿَحاِسبِل

 .َحَقاِدَث َكاَلِم َجْفؿٍ  :َيْعـِل« اْلَبؾِقَّةِ 

ـَ اْلَجْفِؿقَِّة، َهَذا 
ـْ مِ َأَكا َلْسُت إِْخَقاكِقًّا،  :كََّؽ َقْد َتُؼقُل َفنِ ! -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َتبِْف اكْ فَ َمَع َأكَُّف َلْؿ َيُؽ

َٓ َكَذا َٓ َكَذا، َو َٓ ُمْعَتِزلِقًّا، َو َٓ َتْبؾِقِغقًّا، َو  .َو

ُجُؾ  ا َلْق َكاَن  َأْهِؾ إَْهَقاءِ َقْد َيْرَفُع لَِقاَء  َوالرَّ ُجُؾ َواِحًدا َأْطَظَؿ مِؿَّ  ُيْحَؽُؿ َطَؾْقفِ مِـُْفْؿ، َوالرَّ

ـْ ُيَمالُِػ َومَ بِ  َؾِػ َحَسِب َم ـْ َخِػَقْت َطَؾْقـَا » :ـْ ُيَخالُِط، َوَهَذا َسَقْلتِل اْلَبَقاُن فِقِف، َكَؿا َقاَل َبْعُض السَّ َم

 .(2)«بِْدَطُتُف، َلْؿ َتْخَػ َطَؾْقـَا ُأْلَػُتفُ 

وِذيُّ  ، َوَقاَل هللاِ إِنَّ َأَبا َطْبِدا :َقاَل اْلَؿرُّ
َّ
 :َيْعـِل-اْلَبؾِقَِّة  َحاِرٌث َأْصُؾ » :َذَكَر َحاِرًثا اْلُؿَحاَسبِل

َّٓ َحاِرٌث  -َحَقاِدَث َكاَلِم َجْفؿٍ  َفُة إِ ْٔ  .(1)«َما ا

ـِ َأبِل ِهاَللٍ -َقاَل َأْحَؿُد وَ   .(3)«َمْتُروكٌ » :-فِل َحبِقِب ْب

َبُف َأْحَؿدُ وَ  ـُ َجْحَدٍر، َكذَّ  .(4)َحبِقُب ْب

ـُ َذْكَقاَن، َقاَل َأْحَؿدُ وَ  ـُ ْب  .(2)«َلْقَس بَِذاكَ » :، َوفِل ِرَواَيةٍ «َأَباصِقُؾ َأَحاِديُثُف » :اْلَحَس

                                                 

 (.ص)تخريجف سقليت ( 2)

 (.35)ص "بحر الدم فقؿـ تؽؾؿ فقف اإلمام أحؿد بؿدح أو ذم"(، و63-2/61) "صبؼات الحـابؾة"( 1)

(، 21/220) "سقر أطالم الـبالء"(، و5/108) "هتذيب الؽؿال"(، و9/204) "تاريخ بغداد": يف واكظر ترجؿتف

 (.1/234) "هتذيب التفذيب"(، و5/2203) "تاريخ اإلسالم"و

 (.1/544) "لسان الؿقزان"(، و2/450) "مقزان آطتدال"( 3)

 (.1/546) "لسان الؿقزان"(، و2/452) "مقزان آطتدال"( 4)



، َقاَل َأْحَؿدُ وَ 
ُّ
ـِ اْلَفَؿَداكِل ْحَؿ ـِ َطْبِدالرَّ ـُ َيِزيَد ْب ءٍ » :َخالُِد ْب

ْ
 .(1)«َلْقَس بَِشل

ـِ الْ » :$َقاَل اْلُبَخاِريُّ وَ  ريِس َوَغْقُرُه، َط ـُ الضُّ ـُ َفْرَقٍد َيْرِوي َطـُْف َيْحَقك ْب ، ِجْسُر ْب ـِ َحَس

 .(3)«َوَلْقَس بَِذاكَ 

، َقاَل اْلُبَخاِريُّ وَ  ُّ
ُّ اْلَعَدِويُّ اْلَؿَدكِل

ـُ إَِياٍس اْلُؼَرِشل ءٍ » :َخالُِد ْب
ْ
 .(4)«َلْقَس بَِشل

 َقـاَل الـََّسائِ وَ 
ُّ
 » :ل

ٌّ
ـُ ُطْثَؿاَن َأُبق َشْقَبَة َمْتُروُك اْلَحِديِث، ُكقفِل ـُ اإِْبَراِهقُؿ . إِْبَراِهقُؿ ْب ـِ ْب ْلَحَؽِؿ ْب

 
ٌّ
ـِ َمالٍِؽ َمْتُروُك اْلَحِديِث  .َأَباَن َمْتُروُك اْلَحِديِث َطَدكِل ـِ ِطَراِك ْب ـُ َخْقَثِؿ ْب  :َوَقاَل  .(5)«إِْبَراِهقُؿ ْب

اُن َضِعقٌػ » ؿَّ ـُ َسِعقٍد السَّ  .(6)«َأْشَعُث ْب

َٓ َشؽَّ َأكَّ فَ  ـَ اْلُؿَقاَزَكاُت؟! َوَهِذِه اْلُؿَقاَزَكاُت  ـَ َلْي ُر بَِدَع اْلُؿْبَتِدِطق  .فا ُتَؿر 

ـِ َباٍز، َوَكاَلَم  :-َهَداَك اهللاُ - َوَراِجْع َفَتاَوى ُطَؾَؿاِء اْلَعْصرِ  ، َوَكاَلَم اْب
 
َْلَباكِل ْٕ ْقِخ ا َكاَلَم الشَّ

ِء َوَغْقِرِهؿْ  ...الّؾَحْقَداِن  َٓ ـْ َهِذِه اْلَؿْسَلَلةِ ُكؾُُّفْؿ ، َفَفُم
ُروَن مِ  .ُيَحذ 
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! إِكََّؿا َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة  اإَِذْن َمْؼُصقرً إَْمُر  َفَؾْقَس   
، َوَطَؾك َأْتَباِع َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل

 
َطَؾك َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل

ا  ةِ َأْجَؿَع مِؿَّ ُمَّ ْٕ  .َطَؾْقِف َسَؾُػ ا

ـَّةِ ل َأْن َيْشَرَح َصْدَركَ  َعاَلكُسْبَحاَكُف َوتَ هللاَ َأْرُجق َأْن ُتَراِجَع َهَذا اْلَؿـَْفَج، َوَأْسَلُل ا ، َوَأْن َيْجَعَؾَؽ ؾسُّ

تَِفا، َوا -إِْن َشاءَ - ؿَّ
ـْ َأئِ

 .َأْطَؾؿُ هللاُ َبْعَد َتْقَبٍة مِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ابِعُ  ابُِع: وُهوم إْصُل الر  دُّ الس   الر 

ْعِرفمِة البِدْ  دِّ مم ؾمِف يف حم ِج الس  ـْفم ِع عذ مم ُم آصَِّلم دم ْفِم عم ُد عذ الػم ِة وادُبْتمِدِع، وآْعتاِمم عم

ؾمِف  ِم الس  َلم ُجوِع إىل كم  اخلماصِّ ُدونم الرُّ

 

َْصَؾ،إِنَّ الـَّاضَِر لَِفِذِه اْلؽَ  ْٕ ص اَلِع َطؾَ » :َوُهقَ  ؾَِؿِة َيِجُد َهَذا ا
ِ
َؾِػ فِل َحد  َطَدُم آ  ك َمـَْفِج السَّ

َؾِػ  ِدِع،ِة اْلبِْدَطِة َواْلُؿْبتَ َمْعِرفَ  ُجقِع إَِلك َكاَلِم السَّ ْطتَِؿاُد َطَؾك اْلَػْفِؿ اْلَخاص  ُدوَن الرُّ
ِ
 .«َوآ

قُخ َوِحقٌد َلْؿ فَ  َؾِػ فِل َمْعِرَفِة َحد  اْلبِْدَطِة َواْلُؿْبَتِدِع، َوَمْعِرَفِة اْلَجقاِب  َيطَّؾِْع َطَؾكالشَّ َمـَْفِج السَّ

َْصِؾ الَِّذي َدْكَدَن  ْٕ ـِ ا ُجُؾ ُمْبَتِدًطا؟َط  َطَؾْقِف، َوُهَق َمَتك َيِصقُر الرَّ

ا، َوَلْؿ ُيْسـِدْ  ـْ ِطـِْدِه َيُظـُُّف َحؼًّ
الِِح ُه َفَلَتك بَِؽاَلٍم مِ َؾِػ الصَّ ـُ َقْد -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-لِؾسَّ ، َوَكْح

َمةِ »َصاَلْبـَاُه فِل   بَِفَذا« اْلُؿَؼد 
َ
 .بَِلْن َيْلتِل

َٓ َوُهقَ َفَقَضَع َحدًّ  ُجَؾ َيِصقُر ُمْبَتِدًطا إِذَ  :ا، َأ ـَ الِػَرِق  ا اْجَتَؿَعْت فِقِف ِخَصاُل فِْرَقةٍ إِنَّ الرَّ
ُكؾَُّفا َأْو  مِ

 .َغالُِبَفا

ْرطَ َهذَ  َوَوْضُعفُ  َؾِػ فِل َمْسَلَلةِ  َوَهَذا اْلَؼْقدَ  ا الشَّ ْع َطَؾك َكاَلِم السَّ
ؾِ َحد  َمْعِرَفِة  َيـُؿُّ َطَؾك َأكَُّف َلْؿ َيطَّ

 .اْلبِْدَطِة َواْلُؿْبَتِدعِ 

ـُ فِل  :َوَكَؿا ُقْؾُت  ْقِخ َوِحقٍد َيْؽُؿ دَّ َطَؾك الشَّ َمةِ »إِنَّ الرَّ ا، َولَ  َوُهقَ ، «اْلُؿؼد  ِل ُأِريُد َأْن َسْفٌؾ ِجدًّ ؽِـَـّ

دَ  ـَ َيْؼرءُ ل ُأَقع  ِذي ُُصقَل: َحتَّكإْلِْخَقِة الَّ ْٕ دُّ  ُؽقنَ يَ  وَن َهِذِه ا ْقِخ َوِحقٍد، َهَذا الرَّ ا َطَؾك َكؾَِؿِة الشَّ َردًّ



ُؿ بَِؽاَلمِ َوطَ  ـْ َيَتَؽؾَّ ـَ اْلُؿَحاَضَراِت،  -هللاَِواْلَحْؿُد -ِف، َمَع َأنَّ َهَذا اْلَؽاَلَم َؾك َم
َقْد َبقَّـَّاُه فِل َكثِقٍر مِ

تِل ُقْؿـَا ـَ اْلُؽُتِب الَّ
 .ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك هللاِبَِشْرِحَفا بَِػْضِؾ ا َوَكثِقٍر مِ

ِء َجِؿقًعا،  اْلَؿْسَلَلُة َلْقَسْت ِطـْدَ  َوَهِذهِ  َٓ  ِطـَْد َهُم
َ
ْقِخ َوِحقٍد َفَؼْط، َبْؾ ِهل ؾُِعقا َطَؾك فَ الشَّ نِكَُّفْؿ َلْؿ َيطَّ

الِِح  َؾِػ الصَّ ُجُؾ فِل َمْسَلَلِة َحد  اْلبِْدَطِة َواْلؿُ  -َتَعاَلكهللاُ َرِحَؿُفُؿ ا-َكاَلِم السَّ ْبَتِدَطِة، َوَمَتك َيِصقُر الرَّ

 .ُمْبَتِدًطا

ـِ الُؿْبَتِدعُ  :َوإَِذا َكَظْرَت إَِلك ُأُصقلِِفؿْ  َٓ َتْدِري َم الـ قَّاُت اْلَحَسـَُة،  :َيُؼقُلقنَ  َفنِكَُّفؿِطـَْدُهْؿ؟  َفنِكََّؽ 

ٌل، َوُفاَلٌن َكَذا َوَكَذا! َوبِالتَّالِل َوُفاَلٌن ُيِحبُّ اْلَخْقَر، َوُفاَلٌن َلُف ُجُفقٌد، َوُفاَلٌن ُمَتلَ  ـْ َأَحبَّ فَ و  ُؽؾُّ َم

َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا!  اْلَخْقَر َطَؾك َهِذِه اْلَؼاِطَدِة 

َٓ َيُؽقُن ُمْبَتدِ وَ ُفاَلٌن َتاَب َطَؾك َيَدْيِف َكَذا َوَكَذا، َوَبَؽك َطَؾك َيَدْيِف َكَذا َوَكَذا:  :َيُؼقُلقنَ   ًطا!بِالتَّالِل 

ْطَقِة َواْلُخَطِب ُفاَلٌن َلُف ُجفْ  َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا! َمَع َأكَّـَا َكْعَؾُؿ َأنَّ  ٌد فِل الدَّ َوَكَذا َوَكَذا، َوبِالتَّالِل 

، َبْؾ َوَلُفْؿ َمـَاِهُج َثَبُتقا ـَ َْهَقاِء َلُفْؿ ُجُفقٌد َطظِقَؿٌة فِل َتْقَبِة اْلَعاِصق ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
َطَؾْقَفا، َوَدَطُقا  َكثِقًرا مِ

َة إَِلْقَفا، َوَضـُّقَها َخْقًرا. ُمَّ ْٕ  ا

ل  َكِجدْ  َوَلؿْ  َكَُّف َكاَن ُيَبؽ 
ِ
ك ٕ ـْ ُيَزكَّ ْطَقِة، َوَم ك لُِطقِل ُطُؿِرِه فِل الدَّ ـْ ُيَزكَّ َؾِػ َم فِل َكاَلِم السَّ

َكَُّف َكاَن َوَكاَن 
ِ
ك ٕ ـْ ُيَزكَّ َؾِػ؟!َهْؾ َرَأْيـَ  ...الـَّاَس، َوَم  ا َهَذا فِل ُكُتِب السَّ

َؾِػ َأنَّ اإْلِ  قِف َمـَْفُجُف،إِكََّؿا َرَأْيـَا فِل ُكُتِب السَّ ك َهِؾ وَ  ْكَساَن ُيَزك  ـْ َخَرَج َطَؾك  اْلُعَؾَؿاءُ َزكَّ َم

ـْ َدَطا إَِلك ُحْؽِؿ اْلَجاِهؾِقَّ  ـْ َدَطا إَِلك اْلِحْزبِقَِّة، َوَم ْؾَطاِن الظَّالِِؿ، َوَم ـْ َكاَن َطَؾك َصِريَؼِة السُّ ِة، َوَم

ـِ َوإَِشاَطِة اْلَػْقَضك ِة؟ ،اْلَخَقِراِج َواْلُؿْعَتِزَلِة فِل إَِثاَرِة اْلِػَت ُمَّ ْٕ َماِء فِل ا  !َوَوْضِع َفَتاَوى الد 



ك اْلَقاِحدَ َهْؾ َطَرفْ وَ  ـْ ُيِؼقؿُ َهَذا مِ  :بَِفَذا؟ ُيَؼاُل  ـَا َطالًِؿا َزكَّ !فِ  اْلُجُؿعَ  ؿَّ ـِ  ل اْلَؿَقاِدي

زتٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  :َيْدُطق إَِلك اْلُجُؿَعِة فِل اْلَؿَساِجدِ  ۵هللاُ ا

َواْلُعَؾَؿاُء َيْشَتِرُصقَن  .]الجؿعة[  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹٹرت

ِء َجَعُؾقا، الَؿْسِجَد لؾُجْؿَعةِ  َٓ !  َوَهُم ـِ  هللاِ!ُسْبَحاَن افَ اْلُجَؿَع فِل اْلَؿَقاِدي

ْطتَِؽاِف فِل اْلَؿْقَداِن! َوإِكَّا فِقَفا َيْدُطق ََٕحِدِهؿ َفْتَقى  ُت َقَرأْ َبْؾ 
ِ
 .َوإِكَّا إَِلْقِف َراِجُعقنَ  هللاِإَِلك آ

ـْ َيُؼقُل  اَءْتـَا ُصقفِقٌَّة َجِديَدٌة،َوَج  ـِ َم َوْجِف ُكؾ  َأَحٍد! َوالَِّذي  فِلهللاَ َرَأْيُت ا :َفِػل َهِذِه اْلَؿَقاِدي

  :فِل اْلَؿْقَداِن! َوَأْسَؿُع َواِحًدا َيُؼقُل هللاَ ُت اَرَأيْ  :َيُؼقُل 
ُّ
ْؤَيا، َوَقْد َوَضَع َيَدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َجاَء الـَّبِل فِل الرُّ

ْعِب!  َطَؾك ُقبَِّة َمْجؾِِس الشَّ

ـَ َمَثاًل وَ َأْشَقاُء َغِريَبٌة  ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـَ اإْلِ
َٓ َأُققُل إِكَُّف مِ : َفنِنَّ َهَذا َدْيَدُكُفْؿ، َطِجقَبٌة! َوُكؾُّ َهَذا 

َقاَسِة، َواْلَبْرَلَؿاَكاِت  :َوَمْعُروُفقَن بِفِ  ـْ َأْصحَ ...َمْسَلَلُة الس 
ـْ ُكؾُّ َهَذا مِ

ـْ ، َلؽِ اِب الؾ َحك، َومِؿَّ

طُ  ْكتَِساَب إَِلك هَذا اْلَؿـَْفِج! قنَ َيدَّ
ِ
 آ

َٓ َيعْ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة فِل َحد  اْلبِْدَطِة َواْلُؿْبَتِدِع َفاْلُؿْشؽَِؾُة ِطـَْد اْلَؼْقِم َأكَّفْؿ  ِرُفقَن َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ

 َوَغْقِر َذلَِؽ، َوَلِق اصَّ 
 
ـ ل ـَِّة َوالسُّ َؾِػ،َوالسُّ َوَمَؾُئقا َأْكُػَسُفْؿ مِـَْفا: َلَعؾُِؿقا َأكَُّفْؿ  َؾُعقا َطَؾك ُكُتِب السَّ

 .اَيَة الُؿَخاَلَػةِ لَؿـَْفِجِفْؿ غَ ُمَخالُِػقَن 

ْقَخ َوِحقًدا  :َولَِفَذا َكْسَتطِقُع َأْن َكُؼقَل  ُبدَّ َأْن  :َوُهقَ  َقْد َوَضَع َشْرًصا -َوإِي اهُ هللاُ َهَداَكا ا-إِن  الش  َٓ إِكَُّف 

ُجؾِ َتْجَتِؿَع  ْؾَحَؼ بِاْلُؿْرِجَئِة، َوَحتَّك ِخَصاُل اْلِػْرَقِة ُكؾَُّفا َحتَّك َيْؾَحَؼ بِاْلَخَقاِرِج، َوَحتَّك يَ  فِل الرَّ

 .َيْؾَحَؼ بَِؽَذا َوَكَذا



 :َمْرُدوٌد َطَؾْقِف ِبُسُفقَلةٍ  َوَهَذا اْلَؽاَلمُ 

ـَ َصـَُّػقا فِل  إِنَّ اْلُعَؾَؿاءَ  ِذي ـَّةِ الَّ ـِ ُسـًَّة، َفنِكَُّف َيُؽقُن  :َقاُلقا ُأُصقِل السُّ ـَ ـْ َهِذِه السُّ
ـْ َأْكَؽَر مِ َم

ـْ َقاَل بِاْلَؼَدِر بِاْلبِْدَطِة، فَ  :ُمْبَتِدًطا ْؾَطاِن بِاْلبِْدَطِة، َوَحَؽُؿقا َطَؾك َم ـْ َخَرَج َطَؾك السُّ َحَؽُؿقا َطَؾك َم

ـْ َقاَل بَِخْؾِؼ اْلُؼْرآِن بِاْلبِْدَطِة،   .إَِلك آِخِرهِ  ...َوَحَؽُؿقا َطَؾك َم

َؾ َلَؽ  ـْ َذلَِؽ إِنَّ  :ِطـَْدَك ِمَثاًل ، َفُخْذ َأْكَثرَ َوإَِذا َأَرْدَت َأن  ُأَفصِّ
َػاِت، َومِ اْلَجْفِؿقَُّة َططَُّؾقا الص 

 
ِ
اَها  ۵هللاُ ، َبْؾ َخَؾَؼ ا۵هللاِ إِنَّ اْلُؼْرآَن َلْقَس بَِؽاَلِم ا :، َفَؼاُلقاَكاَلُم اهللا َأْصَقاًتا فِل اْلَفَقاِء َسؿَّ

 .ُقْرآًكا، َوَأَضاَفَفا إَِلك َكْػِسِف إَِضاَفَة َتْشِريٍػ 

َػاِت،ُيمْ  َأنَّ َرُجاًل َلْق  :-َيا َشْقُخ َوِحقُد -َفَلَكا َأْسَلُلَؽ  ـُ بِالص 
َقاَل بَِخْؾِؼ اْلُؼْرآِن، َأْو َتَققََّػ،  َلؽِـَّفُ  مِ

ـَ الؾَّْػظِقَّةِ 
َؾِػ فِل َهَذا؟ .َلْػظِل بِاْلُؼْرآِن َمْخُؾقٌق  :َفَؼاَل  :َأْو َكاَن مِ ـِ السَّ  َما الَِّذي َوَرَد َط

َٓ يُ  َّٓ فِل َهذِ َفالَِّذي  ُؽقُن ُمْبَتِدًطا َأْم يَ ِه اْلَؿْسَلَلِة َفَؼْط، َهْؾ َتابِـَع اْلَجْفِؿقََّة فِل ُكؾ  َما ُهْؿ َطَؾْقِف، إِ

؟ َٓ 

ُفْؿ! .َٓ َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا :إِْن ُقْؾَت  َؾَػ ُكؾَّ  َفَؼْد َخاَلْػَت السَّ

ـْ َأْصٍؾ  .َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا :َوإِْن ُقْؾَت 
َنَّ َهِذِه َمْسَلَلٌة َواِحدٌة مِ

ِ
ْؾَتُف: ٕ َفَؼْد َخاَلْػَت َأْصَؾَؽ الَِّذي َأصَّ

ـَِّة. َػاِت َطَؾك َما َوَرَد فِل اْلؽَِتاِب َوالسُّ َْسَؿاِء َوالص  ْٕ يَؿاُن بِا  َوُهَق اإْلِ
ٍّ
 ُكؾِل

يَؿاِن مُ اْلَجْفِؿق ُة َمَثاًل  َػاِت  ل َباِب اْلَؼَدرِ ْرِجَئٌة، َوفِ فِل َباِب اإْلِ َْسَؿاِء َوالص  ْٕ ٌة، َوفِل َباِب ا َقَدِريَّ

َؾٌة، َيْعـِل َجَؿُعقا َباَلَيا! َفَؾْق  يَؿاِن َفَؼْط، َوُقْؾُت  َأك لُمَعط  يَؿاُن َمْعِرَفٌة،  :َواَفْؼُت اْلَجْفِؿقََّة فِل اإْلِ اإْلِ

ُُصقلِ  َبِؼقَّةِ َوَخاَلْػُتُفْؿ فِل  ْٕ ـَّةِ َفُؼْؾُت  ا ؟فِقَفا بَِؼْقِل َأْهِؾ السُّ َٓ  ، َأُكقُن ُمْبَتِدًطا َأْم 



َؾَػ  .َٓ  :إِْن ُقْؾَت   َفَؼْد َخاَلْػَت َأْصَؾَؽ. .َكَعؿْ  :َوإِْن ُقْؾَت  .َفَؼْد َخاَلْػَت السَّ

يَؿاِن ُمْرِجَئٌة، َوفِل َباِب اْلَؼَدِر ِطـَْدُهُؿ اْلجَ اأْلََشاِطَرُة َمَثاًل  ، َوفِل َباِب فِل َباِب اإْلِ
ُّ
ْبُر اْلَخِػل

َفٌة، َفَؾْق  َػاِت ُمَحر  َْسَؿاِء َوالص  ْٕ ،  َأك لا
 
ََشاِطَرِة فِل اْلَؼَدِر َفَؼْط، َوُقْؾُت بِاْلَجْبِر اْلَخِػل ْٕ َبْعُت َقْقَل ا اتَّ

؟ َٓ  َهْؾ َأُكقُن ُمْبَتِدًطا َأْم 

َؾَػ  .َٓ  :إِْن ُقْؾَت   .َفَؼْد َخاَلْػَت َأْصَؾَؽ  .َكَعؿْ  :ُقْؾَت  َوإِنْ  .َفَؼْد َخاَلْػَت السَّ

ْعـَا فِل التَّْدلِقِؾ َطَؾك َذلَِؽ َفإَْمثَِؾُة َلْق وَ ، َوَهَؽَذا َدَواَلْقَؽ  اَتَقسَّ  .َكثِقَرٌة ِجدًّ

َؾِػ،اْلَقاِجُب َطَؾْقَؽ َأْن تَ  :-َيا َشْقُخ َوِحقُد -َولَِفَذا َأُققُل  ِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َكاَل وَ  ْرِجَع إَِلك َكاَلِم السَّ

 .فِل َهَذا اْلَباِب 

ْيـَا َما َطَؾْقـَا ـَِّة »فِل كَِتاِب  :َوَأِزيُدَك َأْيًضا َحت ك َكُؽقَن َقْد َأد  َشْرِح ُأُصقِل اْطتَِؼاِد َأْهِؾ السُّ

  «َواْلَجَؿاَطةِ 
 
َلَؽاِئل ـِ ُطَقْقـَةَ  لاِلَّ ـْ ُسْػَقاَن ْب َـّ فِقِف، َفَؼِد ا» :، َقاَل $ َساَق بَسـَِدِه َط ـْ ُك ـَُّة َطَشَرٌة: َفَؿ لسُّ

ـَّةَ  ـْ َتَرَك مِـَْفا َشْقًئا، َفَؼْد َتَرَك السُّ ـََّة. َوَم  .(2)«اْسَتْؽَؿَؾ السُّ

ا ُقِرَئ َطَؾْقَؽ، َوَما َأْدِري َكْقَػ يُ  ِل، َوَهَذا مِؿَّ َوَّ ْٕ ْؼَرُأ َوَقْد َبَؾَغـِل َأكَُّف ُقِرَئ َطَؾْقَؽ َبْعُض اْلُجْزِء ا

 َطَؾْقَؽ َوُتَخالُِػُف! 

ْرطِ  ًئا()َشقْ وَ  :«َتَرَك مِـَْفا َشْقًئا»  .َتْعَؾُؿ َأكََّفا َكؽَِرٌة فِل ِسَقاِق الشَّ

ـَّةَ » ـْ َتَرَك مِـَْفا َشْقًئا َفَؼْد َتَرَك السُّ إِْثَباُت اْلَؼَدِر، َوَتْؼِديُؿ َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر، َواْلَحْقُض،  :َوَم

ػَ  َراُط َوالشَّ  .(2)«...اَطُة، َواْلِؿقَزاُن، َوالص 
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َراَط  :َيْعـِل ـْ َأْكَؽَر اْلِؿقَزاَن، َأْو َأْكَؽَر الص  ـَّةَ  ...َم  .َفَؼْد َتَرَك السُّ

 َماَذا َقاَل؟ وَ 
ُّ
َلَؽائِل ْطتَِؼاِد الَِّذي َكَؼَؾُف الالَّ

ِ
ـُ َحـَْبٍؾ َأْيًضا فِل َكْػِس اْلُجْزِء، فِل آ  َأْحَؿُد ْب

ـَِّة ِطـَْدَكا» :َقاَل  ُؽ بَِؿا َكاَن َطَؾْقِف َأْصَحاُب َرُسقِل ا :ُأُصقُل السُّ ْقتَِداُء بِِفْؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ التََّؿسُّ
ِ
َوآ

َْهَقاِء، َوَترْ  ْٕ  َضاَلَلٌة، َوَتْرُك اْلُخُصقَماِت َواْلُجُؾقِس َمَع َأْصَحاِب ا
َ
ُك َوَتْرُك اْلبَِدِع َوُكؾُّ بِْدَطٍة َفِفل

ـَُّة ِطـَْدَكا آَثاُر َرُسقِل ااْلِؿرَ  ، َوالسُّ ـِ ي ُر الُؼْرآَن ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ اِء َواْلِجَداِل َواْلُخُصقَماِت فِل الد  ـَُّة ُتَػس  ، َوالسُّ

َٓ ُتْدَرُك بِاْلُعُؼقِل وَ  َْمَثاُل، َو ْٕ َٓ ُتْضَرُب َلَفا ا ـَِّة ِقَقاٌس، َو ئُِؾ الُؼْرآِن، َوَلْقَس فِل السُّ َٓ  َد
َ
َٓ َوِهل

ـْ َتَرَك مِـَْفا َخْصَؾةً ا تِل َم ِزَمِة الَّ ـَِّة الالَّ ـَ السُّ
َباُع َوَتْرُك اْلَفَقى. َومِ ت 

ِ
 آ

َ
َْهَقاِء، إِكََّؿا ِهل  َلْؿ َيُؼْؾَفا ْٕ

ـْ َأْهؾَِفا
ـْ مِ ـْ بَِفا َلْؿ َيُؽ

يَؿا :ُثؿَّ َذَكَر اْلِخَصاَل  .(1)«َوُيْممِ  .ُن بِاْلَؼَدِر، َوَكَذا َوَكَذااإْلِ

ـْ َتَرَك مِـَْفا َخْصَؾةً »قال:  تِل َم ِزَمِة الَّ ـَِّة الالَّ ـَ السُّ
 َخْصَؾًة! .«َومِ

َؾِػ  :إِْن ُقْؾَت   :َوإِْن ُقْؾَت  .َهَذا اْلَؽاَلُم َلْقَس بَِصِحقٍح، َهَذا َكاَلُم اْلَؿَداِخَؾِة! َفَؼْد َرَدْدَت َطَؾك السَّ

 .َؾك َكْػِسَؽ َهَذا اْلَؽاَلُم َصِحقٌح َفَؼْد َرَدْدَت طَ 

ـَ  ـَّةِ  َومِ تِل َذَكَرَها  السُّ ـْ َأْهؾَِفا $اإِلَماُم َأْحَؿُد الَّ
ـْ مِ ـْ بَِفا َلْؿ َيُؽ

ـْ َتَرَكَفا َوَلْؿ ُيْممِ  :َأنَّ َم

ـَ الَبر  َواْلَػاِجرِ » ِة َوَأمِقِر اْلُؿْممِـِق ؿَّ
ْؿُع َوالطَّاَطُة لأِْلَئِ  .(3)«السَّ

 َؾْقَسِت اْلَؿْسَلَلُة ِخاَلفِقًَّة!فَ  :(اْلَبر  َواْلَػاِجرِ )

                                                                                                                                                     

 الؿصدر السابؼ.( 2)

 (.285-2/275) "شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"( 1)

 الؿصدر السابؼ.( 3)



ـَ »قال:   َأمِقَر اْلُؿْممِـِق
َ
ل ْقِػ َحتَّك َصاَر َخؾِقَػًة َوُسؿ  ـْ َغَؾَبُفْؿ بِالسَّ  .(2)«َوَم

ْقِػ ) ـْ َغَؾَبُفْؿ بِالسَّ ـْ َيْخَتاُرُه َأْهُؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼِد َكَؿا ُيـَْسُب لِؾْ َفَؼْط َلْقَس وَ َكَذلَِؽ، ( َم َؿَداِخَؾِة! َم

ـَِّة  :َأَبًدا ،َٓ   .َما َقاُلقا َذلَِؽ َأْهُؾ السُّ

ـَ الـَّاسِ » :َوَقال َأْيًضا
ََحٍد مِ

ِ
َٓ اْلُخُروُج َطَؾْقِف ٕ ْؾَطاِن َو َٓ َيِحؾُّ ِقَتاُل السُّ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ : َو َفُفَق  َفَؿ

ِريِؼ  ـَِّة َوالطَّ  .(1)«ُمْبَتِدٌع َطَؾك َغْقِر السُّ

ـْ َخَرَج َفُفَق ُمْبَتِدٌع َطَؾك َغْقِر  :َأكَُّفؿ َيُؼقُلقنَ  اْلَؿَداِخَؾةِ إَِلك  َتـِْسُب َأْسَؿُعَؽ  ِجقُب َأك لاْلعَ وَ  َوَم

، َوَكَذا ـَِّة، َوَضالٌّ  .السُّ

ـَ َكُؼقُل َهَذا؟ َهذَ فَ  ِذي ـُ الَّ َؾُػ َرِحَؿُفُؿ اَفْؾ َكْح اإِلَماُم ْر َماَذا َقاَل اْكظُ وَ ، َتَعاَلكهللاُ ا الَِّذي َيُؼقُلُف السَّ

ِريِؼ » :ُهـَا، َقاَل َأْحَؿُد  ـَِّة َوالطَّ  .«َفُفَق ُمْبَتِدٌع َطَؾك َغْقِر السُّ

 فِل َكْػِس وَ 
 
ـُ اْلَؿِديـِل  َفَؼْد  ،الؽَِتاِب اْكُظْر َماَذا َيُؼقُل اْب

ُّ
َلَؽائِل ـِ  َسْفؾِ إَِلك  بَِسـَِدهَ  $َساَق الالَّ  ْب

ٍد َقَرَأَها طَ ُمحَ   ؿَّ
 
ـِ َطْبِداَؾك َطؾِل  َفَؼاَل َلفُ هللاِ ْب

 
ـِ َجْعَػٍر الَؿِديـِل َك ا-ُقْؾَت  :ْب ِزَمُة » :-هللاَُأَطزَّ ـَُّة الالَّ السُّ

ـْ بِ 
ـْ َتَرَك مِـَْفا َخْصَؾًة َلْؿ َيُؼْؾَفا َأْو ُيْممِ تِل َم ـْ َأْهؾَِفاالَّ

ـْ مِ  .(3)«َفا َلْؿ َيُؽ

 َكْػُس َكاَلِم َأْحَؿَد!

                                                 

 ؼ.الؿصدر الساب( 2)

 الؿصدر السابؼ.( 1)

 (.291-2/285) "شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"( 3)



ـْ ذَ 
ـَ َوَقِد اْجَتَؿَع َطَؾْقِف الـَّاُس، » :لَِؽ َأْيًضا، َقاَل َومِ ِة اْلُؿْسؾِِؿق ـْ َأِئؿَّ

ـْ َخَرَج َطَؾك إَِماٍم مِ َوَم

وا َلُف بِاْلِخاَلَفِة بَِلي  َوْجٍف َكاَكْت، بِِرًضا َكاَكْت َأْو بَِغَؾَبٍة، َفُفَق َشاقٌّ َهَذا اْلَخاِرُج َطَؾقْ  ِف اْلَعَصا َفَلَقرُّ

ـْ َرُسقِل اوَ  َثاَر َط ْٔ َٓ َيِحؾُّ قَِتاُل َجاِهؾِقَّةً  مِقَتةً  ْلَخاِرُج َطَؾْقِف َماَت : َفنِْن َماَت املسو هيلع هللا ىلصهللاِ َخاَلَػ ا ، َو

ـَ الـَّاسِ 
ََحٍد مِ

ِ
َٓ اْلُخُروُج َطَؾْقِف ٕ ْؾَطاِن َو ـْ َطِؿَؾ َذلَِؽ َفُفَق ُمْبَتِدعٌ  :السُّ  .(2)«َفَؿ

!َٓ ُيَبدَّ  :َٓ َأْن َتُؼقَل  ـِ َكَُّف َذَهَب إَِلك فِْعِؾ اْلُحَسْق
ِ
 ُع، ٕ

ؾِْع  -َيا َشْقُخ َوِحقُد -اْلَعِجقُب وَ  ـٍ َقطُّ َأكَّـَا َلْؿ َكْؼَرْأ َوَلْؿ َكطَّ ـِ فِل َمْقصِ ٍل بَِقاقَِعِة اْلُحَسْق َٓ َطَؾك اْستِْد

ـَِّة! ـْ ُكُتِب السُّ
 َواِحٍد مِ

ـْ فِل َمْقِضٍع َواِحدٍ َفنَِذا َلْؿ يَ  ـْ  ُؽ ـِ وَ  مِ ـَِّة ِذْكُر اْلُحَسْق َبْقِر َٓ ُكُتِب السُّ ـِ الزُّ  َؿا، َوَذَكْرَتفُ ڤاْب

ِة، َوا َأْكَت، َفَلَقؾُّ َأْحَقالَِؽ  ُمَّ ْٕ تِل َكاَن َطَؾْقَفا َسَؾُػ ا ـَِّة الَّ ـْ َصِريَؼِة السُّ  .اْلُؿْسَتَعانُ هللاُ َأكََّؽ َخاِرٌج َط

)ُفاَلٌن َصاِحُب ُسـٍَّة( َحتَّك ُيْعَؾَؿ مِـُْف  :َٓ َيِحؾُّ لَِرُجٍؾ ُمْسؾٍِؿ َأْن َيُؼقَل وَ » :َيُؼقُل  $ َواْلَبْرَبَفاِريُّ 

َٓ ُيَؼاُل َلفُ  ـَِّة،  َفا :َأكَُّف َقِد اْجَتَؿَعْت فِقِف ِخَصاُل السُّ ـَُّة ُكؾُّ  .(1)«َصاِحُب ُسـٍَّة َحتَّك َتْجَتِؿَع فِقِف السُّ

ـَ  :قفِ َكَعْؿ، َهَذا َما َكُؼقُل فِ 
ُبدَّ مِ َفآَ  .فِقفِ  اْجتَِؿاُع اْلِخَصاِل ُكؾ 

                                                 

 الؿصدر السابؼ.( 2)

 (.231)ص "شرح السـة"( 1)

هذا مذهب أهؾ العؾؿ » :-(827-2/826) "حادي األرواح"كؿا يف - "مسائؾف الؿشفقرة"وقال حرب الؽرماين يف 

إلك يقمـا هذا، وأدركت مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿؼتدى هبؿ مـ َلُدن أصحاب الـبل وأصحاب إثر، وأهؾ السـة الؿتؿسؽقـ هبا، ا

أدركت مـ طؾؿاء أهؾ الحجاز والشام وغقرهؿ، فؿـ خالػ شقًئا مـ هذه الؿذاهب أو صعـ فقفا، أو طاَب قائؾفا ففق 

 «.مخالػ مبتدع خارج طـ الجؿاطة، زائؾ طـ مـفج السـة وسبقؾ الحؼ

 كؿا تؼدم. ،ؿالخروج طؾك الحاك :وذكر مـفا أيًضا



ُجُؾ ُمْبَتِدًطا؟ اْكَتبِْف! َمَتك َيُؽقُن  :َكُؼقُل  ـَِّة؟ َوَلْقَس َمَتك َيُؽقُن الرَّ ـْ َأْهِؾ السُّ
ُجُؾ مِ َمَتك َيُؽقُن الرَّ

ـَِّة؟  ـْ َأْهِؾ السُّ
ُجُؾ مِ ـَِّة الرَّ ـْ َأْهِؾ السُّ

ـَِّة ُكؾُّفا، إَِذا َيُؽقُن مِ َمَتك َيُؽقُن وَ اْجَتَؿَعْت فِقِف ِخَصاُل السُّ

ـْ َأْهِؾ اْلبِْدَطِة؟ 
ُجُؾ مِ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ اْلبَِدعِ َيُؽقُن مِـُْفؿ الرَّ

 .إَِذا َكاَن ِطـَْدُه َأْصٌؾ مِ

َفاَهذَ وَ  ْطرِ  ا َجَقاُب َمَؼاَلتَِؽ ُكؾ  َ َكؿَ ، فِل َهَذا السَّ ْٕ ـِ ا ةِ ا َكَؼْؾـَاُه َط ؿَّ
 .َرِحَؿُفُؿ اُهللا َتَعاَلك ئِ

ـَُّة َغْقُر اْلبِْدَطِة َيا َشْقُخ َوِحقُد، إَِذنْ  َّٓ إَِذا اْجَتَؿَعْت فِقِف فَ  السُّ ـَِّة إِ ـْ َأْهِؾ السُّ
ُجُؾ مِ اَل َيُؽقُن الرَّ

َفا،  ـَِّة ُكؾُّ ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع إَِذا َكاَن فِ وَ ِخَصاُل السُّ
ُجُؾ مِ ، َواِحَدةٌ  ، َأْو َقاِطَدٌة ُكؾِقَّةٌ َواِحدٌ  قِف َأْصٌؾ َيُؽقُن الرَّ

َْهِؾ اْلبَِدعِ 
ِ
  .َأْو ُفُروٌع ُمَتَؽاثَِرٌة ٕ

ُّ
اصِبِل ُة، َومِـُْفُؿ الشَّ ؿَّ

َئِ ْٕ  .(2) $َهَذا الَِّذي َذَكَره ا

 .َهَذا بِاْختَِصاٍر َما َيَتَعؾَُّؼ بَِفِذِه اْلَؿْسَلَلةِ 

ْقُخ َوِحقٌد فِل َحؼِ  َؾِػ فِل َحد  َمْعِرَفِة اْلبِْدَطِة الشَّ َْمِر َلْقَس ِطـَْدُه اص اَلٌع َطَؾك َمـَْفِج السَّ ْٕ قَؼِة ا

 .َواْلُؿْبَتِدِع َوَغْقِر َذلَِؽ 

                                                 

وذلؽ أن هذه الِػرق إكؿا تصقر فِرًقا بخالففا لؾػرقة الـاجقة يف » (:141-3/139) "الطتصام"قال الشاصبل يف ( 2)

مـ الجزئقات، إذ الجزئل والػرع الشاذ ٓ يـشل طـف مخالػة  يف الديـ وقاطدة مـ ققاطد الشريعة، ٓ يف جزئلٍّ  معـك كؾلٍّ 

وإكؿا يـشل التػرق طـد وققع الؿخالػة يف إمقر الؽؾقة: ٕن الؽؾقات تضؿ مـ الجزئقات غقر  يؼع بسببفا التػرق شقًعا،

فنن  :قؾقؾ، وشلهنا يف الغالب أن ٓ تختص بؿحؾ دون محؾ، وٓ بباب دون باب. واطترب ذلؽ بؿسللة التحسقـ العؼؾل

 قـ فروع طؼائد وفروع أطؿال.ما ب الؿخالػة فقفا أكشلت بقـ الؿخالػقـ خالًفا يف الػروع ٓ تـحصر،

فنن الؿبتدع إذا أكثر مـ إكشاء الػروع الؿخرتطة طاد ذلؽ طؾك كثقر مـ  :ويجري مجرى الؼاطدة الؽؾقة كثرة الجزئقات

الشريعة بالؿعارضة كؿا تصقر الؼاطدة الؽؾقة معارضة أيًضا، وأما الجزئل فبخالف ذلؽ، بؾ يعد وققع ذلؽ مـ 

تة، وإن كاكت زلة العالؿ مؿا يفدم الديـ ... ولؽـ إذا قرب مققع الزلة لؿ يحصؾ بسببفا تػرق الؿبتدع لف كالزلة والػؾ

 .«يف الغالب وٓ هدم لؾديـ، بخالف الؽؾقات



ْقُخ َوِحقدٌ َوَقْد  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َطَؾك اْلُؿْبَتِدَطِة، َكَؿا َقاَل الشَّ ُتَصؾ  َٓ  :َيُؼقُلقَن َلَؽ  :َحَؽَؿ َأْهُؾ السُّ

َٓ ُتَسؾ ؿْ   .َطَؾْقِف، َو

ـَ َيُؼقُلقَن َهَذا َيا َشْقُخ َوِحقدُ َلْقَس اْلَؿَداِخؾَ وَ  ِذي ، َتَعاَلكهللاُ َؾُػ َرِحَؿُفُؿ اإِكََّؿا َهَذا َيُؼقُلُف السَّ  ،ُة الَّ

ْؾَطاِن، َقاَل َهَذا َأْحَؿَد فِل الْ  َكاَلمِ يف ، مِْثَؾَؿا َسَبَؼ َمَعـَا َمـُْؼقٌل َطـُْفؿْ َوَهَذا اْلَؽاَلُم  َخاِرِج َطَؾك السُّ

. ًّٓ ُع َوَيُؽقُن َضا  ُيَبدَّ

َْهَقاِء، َوُكْعطِقَؽ َبْعَض  ْٕ ـَ اْلُجُؾقِس َمَع َأْهِؾ اْلبَِدِع َوا
ُروا مِ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َقْد َحذَّ َوَأْهُؾ السُّ

ْرَطةِ  فِل َهَذا َكاَلمِِفؿْ  َّٓ َفاْلؿَ  ،َطَؾك َوْجِف السُّ  .َيُطقُل َبْسُطُف ْقُضقُع َوإِ

ـْ ُمَجاَلَستِِفؿْ  َؾِػ لِْؾُؿْبَتِدَطِة، َوالـ ْفِل َط ُؼ بَِفْجرِ الس   :َما َيَتَعؾ 

ـُ َطْقٍن  َْهَقاِء، َوَيَرى َأنَّ »: $َقاَل اْب ْٕ ًة َأْهُؾ ا ـَ َيَرى َأنَّ َأْسَرَع الـَّاِس ِردَّ ـُ ِسقِري ُد ْب َكاَن ُمَحؿَّ

َيَة  ْٔ   ،«ُأْكِزَلْت فِقِفؿْ َهِذِه ا
َ
زتېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  :َوِهل

 .(2)[68]األكعام:  ىئ رت

                                                 

 سـده صحقح.( 2)

 /اإليؿان( وغقرهؿا.353) "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 474) "الشريعة"أخرجف أجري يف 

 ورد يف تػسقر اآلية: ؿامو

 ٌج جَ طؾك مـ زطؿ أن إئؿة الذيـ هؿ ُح  ۵يف هذه أية ردٌّ مـ كتاب اهللا » (:8/419) "تػسقره"ل يف قال الؼرصب

بقا آراءهؿ تؼقة. وذكر الطربي طـوأتباطَ  أكف قال: ٓ ڤ أبل جعػر محؿد بـ طؾل  فؿ لفؿ أن يخالطقا الػاسؼقـ ويصق 

 الؿـؽرقال ابـ العربل: وهذا دلقؾ طؾك أن مجالسة أهؾ فنهنؿ الذيـ يخقضقن يف آيات اهللا.  :تجالسقا أهؾ الخصقمات

ف وُهجر، مممـًا كان أو كافًرا. قال: ولذلؽ َمـَع ٓ َتِحؾ. قال ابـ ُخَقْيز َمـَْداد: َمـ خاض يف آيات اهللا ُتركت مجالستُ 

د مقدهتؿ، وٓ أصحابـا الدخقل إلك أرض العدو ودخقل كـائسفؿ والبقع، ومجالسة الؽػار وأهؾ البدع، وأٓ تعتؼ

 «.يسؿع كالمفؿ وٓ مـاضرهتؿ



َْهَقاِء، إَِذا َرَأْيَتُفْؿ يَ  !َشْقُخ َوِحقدُ َيا اْكَتبِْف  ْٕ َيُة فِل َأْهِؾ اْلبَِدِع َوا ْٔ ـَِّة، َهِذِه ا ُخقُضقَن فِل ُأُصقِل السُّ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ َوَيْتُرُكقَن َمـَْفَج أَ  َوَيْتُرُكقَكَفا، ْجتَِؿاِع،  َصاَطِة ُأولِل إَْمِر،فِل  :ْهِؾ السُّ ْٓ َوفِل ا

َوَيْذَهُبقَن إَِلك َمـَْفِج اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج فِل اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ،  ،َوَيْؾَتِزُمقَن ُأُصقَل َأْهِؾ اْلبَِدعِ 

َْهَقاِء فِل التَّ  ْٕ ِق َواْلِحْزبِقَِّة َوَغْقِر َذلَِؽ َوَمـَْفِج َأْهِؾ ا  .: َفَلْطِرْض َطـُْفؿْ َػرُّ

ـَ َيَرى َأنَّ َأْسَرَع الـَّاِس » :ـُ َطْقنٍ اب َيُؼقُل  ـُ ِسقِري ُد ْب َْهَقاءِ َكاَن ُمَحؿَّ ْٕ ًة َأْهُؾ ا َيُة فَ ، «ِردَّ ْٔ َفِذِه ا

ـْ ُمَجاَلَستِ  َصاِحِب َباصٍِؾ َسَقاٌء َكاَن بِاْلُؽْػِر َأْو َكاَن  ُكؾ  َوفِل ِفْؿ، إَِذْن فِل َهْجِر َأْهِؾ اْلبَِدِع َوالـَّْفِل َط

 .بِاْلبِْدَطةِ 

زتې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  :َوَقاَل َتَعاَلك

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .[]الـساء رتىب

                                                                                                                                                     

ويف هذه أية مقطظة طظقؿة لؿـ يتسؿح بؿجالسة الؿبتدطة الذيـ » (:2/146) "فتح الؼدير"وقال الشقكاين يف 

ويتالطبقن بؽتابف وسـة رسقلف، ويردون ذلؽ إلك أهقائفؿ الؿضؾة وبدطفؿ الػاسدة، فنكف إذا لؿ يـؽر  ،يحرفقن كالم اهللا

ويغقر ما هؿ فقف فلقؾ إحقال أن يرتك مجالستفؿ، وذلؽ يسقر طؾقف غقر طسقر. وقد يجعؾقن حضقره معفؿ مع طؾقفؿ 

 «.فقؽقن يف حضقره مػسدة زائدة طؾك مجرد سؿاع الؿـؽر: تـزهف طؿا يتؾبسقن بف شبفة يشبفقن هبا طؾك العامة

مـ تحسقـ الؿؼآت  التؽؾؿ بؿا يخالػ الحؼ الؿراد بالخقض يف آيات اهللا:» (:261)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

الباصؾة، والدطقة إلقفا، وَمْدح أهؾفا، واإلطراض طـ الحؼ، والؼدح فقف ويف أهؾف، فَلَمر اهللا رسقلف أصاًل وأمتف تبًعا، إذا 

ر رأوا مـ يخقض بآيات اهللا بشلء مؿا ُذكر، باإلطراض طـفؿ، وطدم حضقر مجالس الخائضقـ بالباصؾ، وآستؿرا

فنن كان مصؾحة كان : طؾك ذلؽ حتك يؽقن البحث والخقض يف كالم غقره، فنذا كان يف كالم غقره زال الـفل الؿذكقر

ملمقًرا بف، وإن كان غقر ذلؽ كان غقر مػقد وٓ ملمقر بف، ويف ذم الخقض بالباصؾ حث طؾك البحث والـظر والؿـاضرة 

 «.بالحؼ



ـُ َجرِيٍر الط َبرِيُّ فِل  ـْ َوفِل َهِذِه ا» :«َتْػِسقرِهِ »َقاَل اْب َلُة اْلَقاِضَحُة َطَؾك الـَّْفِل َط َٓ َيِة الدَّ ْٔ 

ـَ اْلُؿْبَتِدَطِة َواْلَػَسَؼِة ِطـَْد َخْقِضِفْؿ فِل َباصِؾِِفؿْ  ُمَجاَلَسِة َأْهِؾ اْلَباصِؾِ 
ـْ ُكؾ  َكْقٍع مِ

 .(2)«مِ

 يَ َٓ َأْن 
َ
، وَ َأَحُدُهؿ ْلتِل ـِ َ  :ُؼقَل يَ إَِلك اْلَؿَقاِدي ْٕ  ْحَراِر فِل اْلَعاَلِؿ!َهِذِه قِْبَؾُة ا

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة: َولَِفَذا  ـْ َسبِقِؾ َأْهِؾ السُّ
، َهَذا َلْقَس مِ ـْ فِل َكتِِػِف؟ َكَظَر  إَِذاُؽؾُّ َصاِحِب َمْقَداٍن فَ َٓ َم

  َفَسَقِجدُ 
َّ
 َوالـَّْصَراكِل

َّ
 َوالؾ قْبَرالِل

َّ
 .إَِلك آِخِرهِ  ...اْلَعْؾَؿاكِل

رَ َوقَ    ْد َحذَّ
ُّ
ـْ َطائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ِف: َفَع ـْ َهَذا ُكؾ 

َيةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َتاَل َرُسقُل ا :، َقاَلْت ڤمِ ْٔ زتڳ  :َهِذِه ا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ـَ َيت بُِعقَن َفنَِذا رَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َقاَل َرُسقُل ا :َقاَلْت  .[]آل طؿران        رت  َأْيِت ال ِذي

ك ا ـَ َسؿ  ِؽ ال ِذي
 .(1)َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ  .«: َفاْحَذُروُهؿْ هللاَُما َتَشاَبَف ِمـُْف، َفُلوَلئِ

ِء  َٓ ِذيـ َيتَّبُِعقَن اْلُؿَتَشابَِف!َفَفُم  الَّ

                                                 

 (.7/603) "تػسقر الطربي"( 2)

هبذا طؾك وجقب اجتـاب أصحاب الؿعاصل إذا ضفر مـفؿ مـؽر: ٕن  فدلَّ » (:7/185) "تػسقره"رصبل يف وقال الؼ 

فؽؾ مـ جؾس يف مجؾس معصقة  يبی ی ی ىب: ۵مـ لؿ يجتـبفؿ فؼد َرِضل فعؾفؿ، والرضا بالؽػر كػر، قال اهللا 

قا بالؿعصقة وطؿؾقا هبا، فنن لؿ يؼدر طؾك ولؿ يـؽر طؾقفؿ يؽقن معفؿ يف القزر سقاء، ويـبغل أن يـؽر طؾقفؿ إذا تؽؾؿ

الـؽقر طؾقفؿ فقـبغل أن يؼقم طـفؿ حتك ٓ يؽقن مـ أهؾ هذه أية ... وإذا ثبت تجـب أصحاب الؿعاصل كؿا بقـا 

 «.فتجـب أهؾ البدع وإهقاء أولك

 (.1665(، ومسؾؿ )4547أخرجف البخاري )( 1)



َؾُػ  ـْ ُمَجاَلَسِة  َرِحَؿُفُؿ اهللاُ  َوالسَّ زتڳ ڳ ڳ  :اْلُؿْبَتِدَطِة: َطَؿاًل بَِؼْقلِِف َتَعاَلكَكاُكقا َيـَْفْقَن َط

ـْ  َبْؾ َوُيْؾِحُؼقنَ  .[113]هقد:   ڱ ڱ ڱ ڱ رت  .(2)ُيَجالُِسُفْؿ بِِفؿْ َم

َٓ ِديُؿؼْ  :َلْكَت َقْد َتُؼقُل ف !-هللاُا َهَداكَ -اْكَتبِْف لَِفِذِه اْلَؿْسَلَلِة فَ  َٓ ِحْزبِقًّا، َو َراصِقًّا، َأَكا َلْسُت إِْخَقاكِقًّا، َو

َٓ َكَذا َوَكَذا،  َن  َبْؾ  َوَأْكَت َلْؿ َتْؽَتِػ بِالُؿَجاَلَسِة َوْحَدَهاَو ْٔ َجَؾْسَت َوَدَطْؿَت َوَدَطْقَت! َوَأْصَبْحَت ا

َقاَسِة،  ـَ َسـًَة! َذلَِؽ  َوَما َسِؿْعـَاَتَتَؽؾَُّؿ فِل الس  ـْ لَِساكَِؽ صِقَؾَة َثاَلِثق
ـْ َوتَ َقطُّ مِ ُؿ َط ِذي  ُمَباَركٍ  َتَؽؾَّ الَّ

، َوَيْعَؿُؾ  ـُ ي، َوَكاَن َوَكاَن،َكاَن َيْسِج ْٔ  ، َوُيَسق  ُؿ َطـُْف! َوَجاَءتْ َأْصَبْحَت ا  كَ ُجْرَأُة، َوَجاءَ ال َؽ َن َتَتَؽؾَّ

 اْلَؽاَلُم!

ـْ َقْبُؾ لَِؿاذَ 
َمـَْفَجَؽ،  ِريَؼَتَؽ، َوَكْعِرَف صَ  َكْعِرَف َحتَّك َلْق فِل اْلَؿَجالِِس اْلَخِػقَِّة؟ وَ  ا َلْؿ َتُؼْؾ َهَذا مِ

 لَِؿاَذا؟!

ْحَؿةِ َلَؼْد  ْرَتـِل بَِؼـَاِة الرَّ َماَمِة، َوُحُؼقِق اْلَحاكِِؿ  :َذكَّ ـْ َمْسَلَلِة اإْلِ ْؿـَا َط ا َتَؽؾَّ إَِلك آِخِرِه،  ...َلؿَّ

ـَ اْلُؿَحاَضَراِت َقْبَؾ 
ـَ  َوَأْطَطْقـَا َطَدًدا مِ ـُ َكْشَرُح كَِتاَب  الثَّْقَرِة بَِثاَلِث ِسـِق  ،«اْلُقُصقلِ  ُسؾَّؿِ »َوَكْح

ْرَكا َما َسَبَؼ َتْؼِريُرُه َطَؾك َكْػِس َوَأْثـَقا َطَؾْقَفا، اْلُؿَحاَضَراِت  تِْؾَؽ َؿَدُحقا فَ  ا ُقْؾـَا َوَقرَّ ، َوَبْعَد الثَّْقَرِة َلؿَّ

ـْ َقْبُؾ! َلُؽْؿ  َما ُقْؾُت  -هللاَِوا- َكا؟! أَ ي َحَصَؾ َؿا الَّذِ فَ اْلَؼـَاِة، َأَبْقا َأْن َكُؼقَل َهَذا، 
ِذي ُقْؾُتُف مِ َّٓ الَّ إِ

                                                 

وققؾ: طامة ، ققؾ: أهؾ الشرك [223]هقد:  يبڳ ڱ ڱ ىبلف تعالك: قق»(: 11/226) "تػسقره"قال الؼرصبل يف  (2)

أية. وقد تؼدم. وهذا هق [ 68]إكعام:  يبېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یىب فقفؿ ويف العصاة، طؾك كحق ققلف تعالك:

فننَّ ُصحبتفؿ ُكْػر أو  :الؽػر والؿعاصل مـ أهؾ البدع وغقرهؿجران أهؾ يف معـك أية، وأهنا دالة طؾك هالصحقح 

 ...«.ة مقدَّ  قة: إذ الصحبة ٓ تؽقن إٓ طـمعص



َْمَر َتَغقََّر َوَضَفَرْت َحِؼقَؼُة َمـَْفجِ  ْٕ َـّ ا
َطَؾك الَؼـَاِة ، َوَتَغقََّر ُجؾُّ اْلَؿَشايِِخ الَِّذي َكاُكقا َيْظَفُروَن ُؽؿْ َوَلؽِ

ـْ َقْبُؾ 
 .مِ

ـَ َلْسـَ  :َكَعْؿ، َأْكُتْؿ َتُؼقُلقنَ  َوَقْد َوَلؽِـَُّؽْؿ َجَؿْعُتْؿ َهَذا ُكؾَُّف،  :َأُققُل َأَكا ، وَ ...ا إِْخَقاًكا، َوَلْسـَا َتْبؾِقِغق ق

ان َيؼُ ِشَفاًبا َأَبا َزْهٍق فِل َحْؾؼِة  َسِؿْعُت  د َحسَّ ْقِخ ُمَحؿَّ   :قُل الشَّ
ٌّ
 َتْبؾِقِغل

ٌّ
 َسَؾِػل

ٌّ
 ...َأَكـا َأْزَهِريٌّ إِْخَقاكِل

قْ  ٌد َما َطؾََّؼ! َبْؾ  ُخ َوالشَّ َوُهَق َطَؾك َهَذا اْلَؿـَْفِج اْلَؼائِِؿ َطَؾك َطَؾْقِف؟ َأْرَدَف َمْدًحا َلُف، َوَكْقَػ ُيـْؽُِر  ُمَحؿَّ

ـَ اْلُؿَتـَاقَِضاِت، اْلَجؿْ  ـَ َقاَل لَ ِع َبْق ُروَكا بَِؽاَلِم الَبـَّا ِحق ـُ َدْطقٌة َسَؾِػقٌَّة َوَحِؼقَؼةٌ » :َؼْد َذكَّ  .«ُصقفِقٌَّة! َكْح

َفاِع  ُجَؾ بَِلْهِؾ اْلبَِدِع، َفَؿا َباُلَؽ بِالد  ُد اْلُؿَجاَلَسِة ُتْؾِحُؼ الرَّ  !؟إَِلك آِخِرهِ  ...َطـُْفْؿ َفُؿَجرَّ

ـِ ُصَبْقٍح َوَقْدِرِه ِطـْدَ  بِقِع ْب ا َقِدَم ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ اْلَبْصَرَة َجَعَؾ َيـُْظُر إَِلك َأْمِر الرَّ  :َسَلَل فَ الـَّاِس  َلؿَّ

ٍء َمْذَهُبُف؟ َقاُلقا
ْ
ـَّةُ  :َأيُّ َشل َّٓ السُّ ـْ بَِطاَكُتُف؟ َقاُلقا :َقاَل  .َما َمْذَهُبُف إِ  .(2)ُهَق َقَدِريٌّ  :َقاَل  .َأْهُؾ اْلَؼَدرِ  :َم

ـُ َمْسُعقدٍ وَ  ـْ ُيِحبُّفُ » :ڤ لَِفَذا َقاَل اْب ُجُؾ َوُيَصاِحُب َم ـْ ُهَق مِْثُؾفُ  ،إِكََّؿا ُيَؿاِشل الرَّ  .(1)«َوَم

ا،  ََثِر َفنِكَُّف ُمِفؿٌّ ِجدًّ ْٕ َة فِل َوَقْد َواْكَتبِْف لَِفَذا ا ـُ َبطَّ َباَكةِ »َذَكَرُه اْب  .«اإْلِ

                                                 

لؼد كطؼ بالحؽؿة فَصَدق،  :رحؿة اهللا طؾك سػقان الثقري»/اإليؿان(، وقال: 412) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف ( 2)

يبڇ : ۵وقال بعؾؿ فقافؼ الؽتاب والسـة، وما تقجبف الحؽؿة ويدركف العقان ويعرفف أهؾ البصقرة والبقان، قال اهللا 

 «.[228]آل طؿران:  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ىبڇ ڇ 

 فقف ضعػ.( 1)

( مـ صريؼ شعبة، طـ أبل 8993) "شعب اإليؿان"/اإليؿان(، والبقفؼل يف 500، 499) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف 

 إسحاق، طـ هبقرة بـ يريؿ، طـ طبداهللا بـ مسعقد، بف.

اه مسدد مقققًفا، وهبقرة مختؾػ فقف، وباقل رواة اإلسـاد رو(: »7/402) "إتحاف الخقرة الؿفرة"قال البقصقري يف 

 «.ثؼات



ْرَداِء  ُجِؾ َمْؿَشاُه، َوَمْدَخُؾُف، َوَمْجؾُِسفُ » :ڤَوَقاَل َأُبق الدَّ ـْ فِْؼِف الرَّ
 .(2)«مِ

                                                                                                                                                     

( مـ صريؼ سػقان الثقري، وابـ 8929/رقؿ 9) "الؽبقر"(، والطرباين يف 16205) "مصـػف"وأخرجف ابـ أبل شقبة يف 

ؼ إسرائقؾ بـ /اإليؿان( مـ صري502) "اإلباكة"( مـ صريؼ أيقب بـ جابر، وابـ بطة يف 38) "اإلخقان"أبل الدكقا يف 

اطتربوا الـاس »يقكس: جؿقعفؿ )الثقري، وأيقب، وإسرائقؾ( طـ أبل إسحاق، طـ هبقرة، طـ طبداهللا بـ مسعقد، قال: 

 ومـفؿ مـ يرويف مختصًرا.«. فنن الؿرء ٓ يخادن إٓ مـ يعجبف :بلخداهنؿ

 وووقع طـد ابـ أبل شقبة: طـ ُمرة أو هبقرة. والصقاب: هبقرة.

/اإليؿان( مـ صريؼ يزيد بـ ططاء، طـ أبل إسحاق، قال: قال طبداهللا بـ مسعقد. 376) "اإلباكة"ة يف وأخرجف ابـ بط

 لؿ يذكر هبقرة.

قد -/اإليؿان( مـ صريؼ حؿقد بـ طبدالرحؿـ الرؤاسل، قال: سؿعت مـ رجؾ 501) "اإلباكة"وأخرجف ابـ بطة يف 

والػاجر يتبع  ،الؿسؾؿ يتبع الؿسؾؿ ،تربوا الـاس بلخداهنؿاط»، طـ أبل إسحاق، طـ هبقرة قال: قال طبداهللا: -سؿاه

 «.الػاجر

/اإليؿان( مـ صريؼ أبل القلقد الطقالسل، 503) "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 1/263) "الؽامؾ"وأخرجف ابـ طدي يف 

ا الصاحب اطتربوا إرض بلسؿائفا، واطتربو»طـ أبل وكقع، طـ أبل إسحاق، طـ أبل إحقص، طـ طبداهللا، قال: 

 «.بالصاحب

 قال أبق القلقد: فؼؾت لف: إن شعبة ثـا طـ أبل إسحاق، طـ هبقرة.

 (.8994) "شعب اإليؿان"ومـ صريؼ ابـ طدي، أخرجف البقفؼل يف 

وجؿؾة الؼقل: أن الـػس لؿ تطؿئـ لثبقت هذا إثر طـ ابـ » (:7121) "السؾسؾة الضعقػة"قال العالمة األلباين يف 

واكظر تتؿة «. ريؼ أبل إحقص، وٓ مـ صريؼ هبقرة، طؾك أن يف رواية ذاك ما لقس يف رواية هذامسعقد: ٓ مـ ص

 كالمف هـاك.

 حسـ لغقره.( 2)

(، وابـ أبل 988) "زوائد الزهد ٓبـ الؿبارك"(، والحسقـ الؿروزي يف 16204) "مصـػف"أخرجف ابـ أبل شقبة يف 

، 377، 368) "اإلباكة"وابـ بطة يف  (،2177) "معجؿف"يف (، وابـ إطرابل 39) "اإلخقان"الدكقا يف 

 مـ صريؼ أيقب السختقاين، طـ أبل قاَِلَبة، طـ أبل الدرداء، بف. ،/اإليؿان( وغقرهؿ459

. وٓ يعرف لف سؿاع "التؼريب"وهذا سـد رجالف ثؼات، إٓ أنَّ أبا قالبة طبد اهللا بـ زيد الجرمل كثقر اإلرسال كؿا يف 

 (.122)ص "جامع التحصقؾ"(، و209ٓبـ أبل حاتؿ )ص "الؿراسقؾ"واكظر:  .داءمـ أبل الدر



 
ُّ
َْوَزاِطل ْٕ ـْ َسَتَر َطَؾْقـَا بِْدَطَتُف َلْؿ َتْخَػ َطَؾْقـَا ُأْلَػُتفُ » :َوَقاَل ا  .(2)«َم

ـُ ُطَبْقدِ  ُد ْب  هللاِ ا َوَقاَل ُمَحؿَّ
ُّ
َْهَقاءِ » :َكاَن ُيَؼاُل  :اْلَغاَلبِل ْٕ ءٍ  َيَتَؽاَتُؿ َأْهُؾ ا

ْ
َّٓ التَّآُلَػ  ُكؾَّ َشل إِ

ْحَبةَ   .(1)«َوالصُّ

                                                                                                                                                     

ثؼة يف كػسف، إٓ أكف يدلس طؿـ لحؼفؿ وطؿـ لؿ يؾحؼفؿ، وكان لف (: »1/416) "الؿقزان"الذهبل يف طـف وقال 

 «.صحػ يحدث مـفا ويدلس

جامع بقان "(، والخطقب يف 2/122) "ولقاءحؾقة إ"(، وأبق كعقؿ يف 4/139) "التاريخ الؽبقر"وأخرجف البخاري يف 

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ شرحبقؾ بـ مسؾؿ، طـ شريؽ بـ َكِفقٍؽ الخقٓين، طـ أبل 812) "العؾؿ وفضؾف

 الدرداء.

روايتف طـ أهؾ  ، وهذا مـ"التؼريب"إسؿاطقؾ بـ طقاش صدوق يف روايتف طـ أهؾ بؾده، مخؾط ىف غقرهؿ كؿا يف و

.فشرحب بؾده:  قؾ بـ مسؾؿ الخقٓين شاملٌّ

 "الجرح والتعديؾ"(، وابـ أبل حاتؿ يف 4/139) "التاريخ الؽبقر"وشريؽ بـ هنقؽ مجفقل، ترجؿ لف البخاري يف 

 (.4/362) "الثؼات"( ولؿ يذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وذكره ابـ حبان يف 4/365)

 ؾؽ بـ ُمْدِرٍك الَؽاَلِطل، طـ أبقف، طـ أبل الدرداء.( مـ صريؼ طبد الؿ77) "الزهد"وأخرجف ابـ أبل طاصؿ يف 

(: 5/370) "الجرح والتعديؾ"وهذا سـد ضعقػ: لجفالة طبد الؿؾؽ بـ مدرك وأبقف، قال ابـ أبل حاتؿ يف 

 «.طبدالؿؾؽ بـ مدرك الؽالطل الحؿصل روى طـ أسد بـ وداطة وطـ أبقف، روى طـف يحقك بـ صالح الُقَحاضِلُّ »

 صحقح.( 2)

 /اإليؿان( مـ صريؼ محؿد بـ سفؿ، طـ بؼقة بـ القلقد، طـ إوزاطل، بف.410) "اإلباكة"رجف ابـ بطة يف أخ

/اإليؿان( مـ صريؼ أبل زفر الؼرشل رضقان بـ إسحاق، طـ بعض العؾؿاء، طـ 508) "اإلباكة"وأخرجف ابـ بطة يف 

 إوزاطل، بف.

ؼ طبداهللا بـ قريش البخاري، طـ أبل تقبة الربقع بـ كافع، طـ طبد ( مـ صري40) "اإلخقان"وأخرجف ابـ أبل الدكقا يف 

 «.مـ خػقت طؾقـا بدطتف، فؾـ تخػك طؾقـا ألػتف»اهللا بـ الؿبارك، طـ إوزاطل، قال: 

( مـ صريؼ أبل داود سؾقؿان بـ إشعث، طـ أبل تقبة، طـ سؾؿة بـ 157) "اطتؼاد أهؾ السـة"وأخرجف الاللؽائل يف 

 «.مـ استرت طـا ببدطتف لؿ تخػ ألػتف»إوزاطل، قال: كؾثقم، طـ 

 /اإليؿان(.520) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف ( 1)



ـَِّة وَ َيَتَؽاَتُؿقَن كهللاِ! َيا ُسْبَحاَن ا ـْ َأْهِؾ السُّ
ْحَبَة، َفِحقـََؿا َتـِْػُر مِ َّٓ التَّآُلَػ َوالصُّ ٍء إِ ْ

ـُر ُتـَ ؾَّ َشل ػ 

َْهَقاِء، مِـُْفؿْ  ْٕ ـِ َأْكَت؟فَ ، َوَتْؾَجُل إَِلك َأْهِؾ اْلبَِدِع َوا  َقا ُترى فِل َأي  اْلَػِريَؼْق

ـُ َطْقنٍ  ـْ ُيَجالُِس َأْهَؾ اْلبِدَ » :َوَقاَل اْب ـْ َأْهِؾ اْلبَِدعِ َم
 .(2)«ِع َأَشدُّ َطَؾْقـَا مِ

ـَ  عْ ؿِ تَ اْس 
ـُ َطْقنٍ ؟الَؿَداِخَؾةَ إَِلْقِف َأْم َأكَُّف َأْيًضا مِ ـْ » :! َيُؼقُل اْب

ـْ ُيَجالُِس َأْهَؾ اْلبَِدِع َأَشدُّ َطَؾْقـَا مِ َم

 َأْكَبُر!هللاُ ا .«َأْهِؾ اْلبَِدعِ 

ـْ َأْفَتقُفؿْ َوَما ُكـُْت َأْطِرفُ  ُفؿْ َجاَلْستُ َأَكا  :َقْد َيُؼقُل َقائٌِؾ   .َكَتَؼاَرُب َوَكَتَعاَونُ  :َوَقاُلقا َكا، َوُهـَاَك َم

ـْ  :َكُؼقُل  ـَِّة فِل َهَذا، َوَقؾَّْدَت َم ـْ  َتُظـُّفُ إِْن ُكـَْت َجاِهاًل بِاْلِػْعِؾ، َوَلْؿ َتطَّؾِْع َطَؾك َكاَلِم َأْهِؾ السُّ
مِ

ـْ ، َفَؾْس َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ًٓ بَِحالِِفْؿ َمَع ِطْؾِؿَؽ  إْن َجاَلْسَتُفؿْ  َت مِْثَؾُفْؿ، َوَلؽِ ُؿَؽ َأوَّ َفَلْكَت مِْثُؾُفْؿ: َولَِفَذا ُكَعؾ 

 .َفنِْن َأَبْقَت َفَلْكَت مِْثُؾُفؿْ 

ُجَؾ َجالًِسا َمَع َرُجؾٍ » :$َقاَل اْلَبْرَبَفاِريُّ : َدلِقُؾـَا َطَؾك َذلَِؽ  َْهَقاِء،  َوإَِذا َرَأْيَت الرَّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
مِ

ِؼُف: َفنِكَُّف َصاِحُب َهًقى ْفُف، َفنِْن َجَؾَس َمَعُف َبْعَد َما َطؾَِؿ، َفاتَّ ْرُه َوَطر   .(1)«َفَحذ 

ـَّ  َؾَؽ ِطـَْد َأْهؾِ فَ  فِل  تِِفؿْ ُؿَقاَفؼَ لِ َلْقَس بَِلْهِؾ إَْهَقاِء َهَذا إِْلَحاُقُفْؿ وَ . ِة التَّْعِريُػ َوالتَّْحِذيرُ السُّ

دِ َبْؾ لِ َأْصٍؾ!   !ُؿَجاَلَسةِ ال ُؿَجرَّ

ـِ ُطَبْقدٍ َولَِفَذا َكَؼَؾ اْلَبْرَبَفاِريُّ طَ  ـَّةِ  امٌ إِمَ َوُهَق - ـْ ُيقُكَس ْب ِة السُّ ؿَّ
ـْ َأئِ

ا َبَؾغَ  :-مِ َأنَّ َوَلَدَه َذَهَب  فُ َلؿَّ

ـِ ُطَبْقٍد  ـْ َبْقِت ُخـَْثك َأَحبُّ » :َقاَل  -َوُهَق إَِماُم اْلُؿْعَتِزَلةِ -إَِلك َطْؿِرو ْب
َْن َأَراَك َخَرْجَت مِ َٕ  ،

َّ
َيا ُبـَل

                                                 

 /اإليؿان(.486) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف ( 2)

 (.212)ص "شرح السـة"( 1)



َْن َتْؾَؼك ا َٕ ـْ َبْقِت ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َو
ـْ َأْن َأَراَك َتْخُرُج مِ

 مِ
َّ
 َزاكًِقا َفاِسًؼا َساِرًقا َخائِـًا َأَحبُّ هللاَ إَِلل

َّ
َيا ُبـَل

ـْ َأْن َتْؾَؼاُه بَِؼْقِل ُفاَل 
 مِ
َّ
ـِ ُطَبْقدٍ » :َوفِل ِرَواَيةٍ  .(2)«ٍن َوُفاَلنٍ إِلل  .«بَِرْأِي َطْؿِرو ْب

ـْ   َتَعاَلك: َجاَلَس َوَلْق َلْؿ َيْعَتِؼْد َفَؿ
ِ
 .[141]الـساء:   زتی ی یرتَفِػقِف َقْقُل اهللا

َكََّؽ َلْق ُكـَْت ُتـْؽُِر َطَؾْقِفْؿ َلَؿا َجَؾْسَت َمَعُفؿْ 
ِ
زتې ې ى  :كالَ عَ تَ وَ  فُ اكَ حَ بْ ُس َقاَل  :لَِؿاَذا؟ ٕ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 .َحتَّك َوَلْق ُكـَْت َطَؾك ِخاَلِف اْطتَِؼاِدِهؿْ  .[141]الـساء:  ی ی رت

ُـّ   .بِفِ  َأْن َتـَْتِػعَ  -َتَباَرَك َوَتَعاَلكهللاِ بِنِْذِن ا-، َوَأْرُجق َواِضٌح  َهَذا اْلَؽاَلمَ َأنَّ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأُض

ُجُؾ، َوَطَؾك َأي  وَ   ؟فِْرَقٍة َكانَ  اْسَؿْع َكْؿ َأْصاًل َخاَلَػ فِقِف َهَذا الرَّ

ـٍَّة، َيْعـِلوَ  ََثُر َمـُْؼقٌل فِل ُكؾ  ُكُتِب السُّ ْٕ ـِ الـََّظِر فِل إِْسـَاِدهِ  :َهَذا ا  .ُيْغـِل َكْؼُؾُف َط

 َكْقَػ اْسَتَقى؟ .]صف[ ژ ژ ڑ ڑ رتزتڈ  :هللاَِيا َأَبا َطْبِد ا :َقاَل َرُجٌؾ لَِؿالٍِؽ 

ُجُؾ َما  َل الرَّ ُجُؾ َسَلَل َفَؼطْ َأوَّ  َكْقَػ اْسَتَقى؟ :اْسَتَقى بَِؽَذا َوَكَذا، الرَّ

ْؾ لِْؾُخُروِج َولِْؾِحْزبِقَِّة وَ َكْقَػ اْسَتَقى؟ َقاَل:  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -اْكُظْر   َكْقَػ اْسَتَقى؟  ...َلْؿ ُيَمص 

يَؿاُن بِِف َواِجـٌب، » :لٌِؽ َما اَل ؼَ فَ  ْستَِقاُء مِـُْف َغْقـُر َمْجُفقٍل، َواإْلِ
ِ
اْلَؽْقُػ مِـُْف َغْقُر َمْعُؼقٍل، َوآ

َماُل َطـُْف بِْدَطٌة، َوَأُضـَُّؽ َصاِحَب بِْدَطةٍ   .(2) «ِسَقِر َأْطاَلِم الـَُّباَلءِ »ل َهَذا فِ وَ . َوَأَمَر بِنِْخَراِجفِ  .«َوالسُّ

                                                 

 /اإليؿان(.464) "اإلباكة"(، وأخرجف ابـ بطة يف 215-214)ص "شرح السـة"( 2)

فنن أهؾ البدع شر مـ أهؾ الؿعاصل بالسـة واإلجؿاع، كؿا قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وقد تؼدم : وٓ غرابة يف ذلؽ

 (.ص)



 بِْدَطٍة!َصاِحَب َأُضـَُّؽ َصاِحَب َماَذا؟ وَ َقاَل: 

 هللاِ!َكْقَػ اْسَتَقى؟ ُسَبَحاَن اَقاَل: ، َوفِل َكْؿ َأْصٍؾ َوَقَع؟ َخاَلَػ  ِػل َأي  َأْصؾٍ فَ 

ـُ الَقْقمَ َفَؿاَذا  .َأُضـَُّؽ َصاِحَب بِْدَطةٍ  :، َقاَل َمالٌِؽ َسَلَلفُ بُِسَماٍل َهَذا َفنَِذا َكاَن   ؟َكُؼقُل َكْح

ـُ َسَؾَؿَة إَِذا َجَؾَس َيُؼقُل وَ  اُد ْب ـْ َكاَن َقَدِريًّا َفْؾَقُؼؿْ » :َكاَن َحؿَّ  .(1)«َم

ـُ ِطَقاضٍ  ـْ َجَؾَس َمَع َصاِحِب بِْدَطٍة َفاْحَذُروهُ » :َوَقاَل اْلُػَضْقُؾ ْب ـْ َجَؾَس َمَع َصاِحِب . َم َوَم

ـْ َحِديدٍ  بِْدَطٍة َلْؿ ُيْعَط اْلِحْؽَؿَة، َوُأِحبُّ َأْن َيُؽقنَ 
ـٌ مِ ـَ َصاِحِب بِْدَطٍة ِحْص  .(3)«َبْقـِل َوَبْق

 ، َلْؿ ُيْعَط اْلِحْؽَؿَة!هللاِإِي َوا

ـُ َطبَّاٍس  َْهَقاِء: َفنِنَّ ُمَجاَلَسَتُفْؿ ُمْؿِرَضٌة لِْؾُؼُؾقِب » :ڤَوَقاَل اْب ْٕ  .(4)«َٓ ُتَجالِْس َأْهَؾ ا

ـُ َسْعدٍ  ـِ َٓ ُتَجالِْس مَ » :َوَقاَل ُمْصَعُب ْب ـْ ُيْخطَِئَؽ مِـُْف إِْحَدى اْثـََتْق ا َأْن َيْػتِـََؽ  :ْػُتقًكا: َفنِكَُّف َل إِمَّ

َباَكةِ »َجاَء فِل إََثُر َهَذا وَ  .«َفُتَتابَِعُف، َأْو ُيْمِذَيَؽ َقْبَؾ َأْن ُتَػاِرَقفُ   .(5)«اإْلِ

                                                                                                                                                     

 "إسؿاء والصػات"(، و664لاللؽائل ) "اطتؼاد أهؾ السـة"(، و204لؾدارمل ) "الرد طؾك الجفؿقة"اكظر: ( 2)

 (.8/200) "الءسقر أطالم الـب"(، و271)ص "إثبات صػة العؾق"(، و867، 866لؾبقفؼل )

 (.2/131) "أداب الشرطقة"( 1)

(، 2249) "اطتؼاد أهؾ السـة"/اإليؿان(، والاللؽائل يف 470، 439) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف  سـده حسـ: (3)

 (.9037) "شعب اإليؿان"(، والبقفؼل يف 8/203) "حؾقة إولقاء"وأبق كعقؿ يف 

 "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 233) "الشريعة"(، وأجري يف 423) "رالؼد"أخرجف الػريابل يف  سـده صحقح:( 4)

 /اإليؿان(.372)

( 9029) "شعب اإليؿان"/اإليؿان(، والبقفؼل يف 433، 393، 385) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف  سـده صحقح:( 5)

 وغقرهؿ.



َٓ » :َوَقاَل َأُبق ِقاَلَبةَ  َْهَقاِء َو ْٕ ـُ َٓ ُتَجالُِسقا َأْهَؾ ا َٓ آَم َأْن َيْغِؿُسقُكْؿ فِل   ُتَجاِدُلقُهْؿ: َفنِك ل 

 .(2)«َضاَلَلتِِفْؿ، َأْو َيْؾبُِسقا َطَؾْقُؽْؿ َما َتْعِرُفقنَ 

ـْ إِْحَدى َثاَلٍث » :َوَقاَل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ 
ـْ َجاَلَس َصاِحَب بِْدَطٍة، َلْؿ َيْسَؾْؿ مِ ا َأْن َيُؽقَن فِْتـًَة  :َم إِمَّ

ا َأْن َيُؼقَل لِغَ  ٌء َفَقِزلَّ بِِف َفُقْدِخَؾُف الـَّاَر، َوإِمَّ ْ
ا َأْن َيَؼَع فِل َقْؾبِِف َشل َما ُأَبالِل َما َتَؽؾَُّؿقا، هللاِ َوا :ْقِرِه، َوإِمَّ

ـَ ا .َوَأَكا َواثٌِؼ بِـَْػِسل
ـْ َأمِ ـٍ َسَؾَبُف إِيَّاهُ هللاَ َفَؿ  .(1)«َطَؾك ِديـِِف َصْرَفَة َطْق

اُه، َيا أَسَؾَبُف إِ  اَك َأْن َتُؼقَل  :َما َأَحٌد َيُؼقُل هللاُ! يَّ ـْ َكْػِسل، إِيَّ
ْخَقاِن،  :َأَكا َواثٌِؼ مِ َأَكا َأْجؾُِس َمَع اإْلِ

َؾِػقَِّة الَأْجؾُِس َمَع  ـْ َكْػِسلالسَّ
ِء، َوَأَكا َواِثٌؼ مِ َٓ  .ِحْزبِقَِّة، َأْجؾُِس َمَع ِحْزِب الـُّقِر، َأْجؾُِس َمَع َهُم

ـْ  ـَ  َم
اهُ هللاَ ا -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأمِ : َسَؾَبُف إِيَّ ـٍ  .َطَؾك ِديـِِف َصْرَفَة َطْق

ءٌ 
ْ
ْكَساِن َشل ُبدَّ َأْن َيَؼَع فِل َقْؾِب اإْلِ َٓ ـْ َباصِؾِِفؿْ  َو

ـْ َمَعـَا: » :: َولَِفَذا َقاَل ُطْتَبُة اْلُغاَلمُ مِ ـْ َلْؿ َيُؽ َم

 .(3)«َفُفَق َطَؾْقـَا

ـْ لَ هللاُ! َيا أ ـَّةَم ـْ َمَعـَا َطَؾك السُّ ـَّةِ َيْعـِل: - ْؿ َيُؽ  .َفُفَق َطَؾْقـَا -َطَؾك ُأُصقِل السُّ

                                                 

 "البدع"(، وابن وضاح يف 345) "ســه"(، والدارمي يف 9/683) "الطبؼات"أخرجه ابن سعد يف  سـده صحقح:( 6)

، 424) "اإلباكة"(، وابن بطة يف 6433، 663) "الرشيعة"(، وأجري يف 474، 422) "الؼدر"(، والػريايب يف 646)

، 634) "اعتؼاد أهل السـة"(، والَللؽائي يف 642) "أصول السـة"/اإليامن(، وابن أيب زمـني يف 429، 427، 423

 (، وغرهم.9465) "نشعب اإليام"(، والبقفؼي يف 633

( طــ أسد قال: قال بعض أصحابـا: طـ طبدالؿؾؽ بـ أبل كريؿة، طـ سػقان 217) "البدع"أخرجف ابـ وضاح يف ( 1)

 الثقري. وهذا سـد ضعقػ: لجفالة أصحاب أسد.

 (.138، 6/295) "الحؾقة"/اإليؿان(، وأبق كعقؿ يف 488، 487) "اإلباكة"أخرجف ابـ بطة يف ( 3)



َثاُر وَ  ْٔ ا، َوَأَكا ُأِحقُؾَؽ َطَؾك فِل َهَذا ا َباَكةِ »َكثِقرٌة ِجدًّ الَِّذي َقَرْأَتُف َأْكَت، َأْو ُقِرَئ َطَؾْقَؽ،  «كَِتاِب اإْلِ

،َوإِيَّاَك، ُأِحقؾُ هللاُ َهَداكِل ا ـُ ـْ بَِشْرِط َأْن َكْؼَرَأُه بِاْلَؼْؾِب َوَأْن َكْسَؿَعُف  َؽ َطَؾْقِف َفِػقِف َما َتؼرُّ بِِف اْلَعْق
َلؽِ

 .بِاْلَؼْؾِب 

 .(2)َحاِصُؾ َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َما َذَكْرَكاهُ فَ إَِذْن 

 :َتْبَؼك ُشْبَفٌة فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلةِ 

َا  :َقْد َيُؼقُل َقائٌِؾ  َؾِػ َلؽِـَـّ ـَ السَّ
ـْ َيْؼَبُؾ َرَأْيـَا مِ ِرَواَيَة اْلُؿْبَتِدِع، َكَؿا ِطـَْد اْلُبَخاِري  َوَغْقِرِه، َوَهَذا َم

 ُيَعاِرُض َهَذا اْلَؽاَلَم!

،  :َكُؼقُل  ـَ ِرَواَيِة اْلُؿْبَتِدِع،» :اْكَتبُِفقا َمِعل إَِلك َهِذِه اْلَؼاِطَدةِ وَ َٓ َق َبْق ُبدَّ َأْن ُكَػر  ـِ  َٓ ل َط َوالتََّؾؼ 

ـَ اْلُؿْبَتِدعِ 
 .َهِذِه َأْرَبَعُة َأْشَقاءَ  .«اْلُؿْبَتِدِع، َوالثَّـَاِء َطَؾك اْلُؿْبَتِدِع، َوَقُبقِل اْلحؼ  مِ

ا  ـَ اْلُؿْبَتِدعِ  َقُبقُل »َفَلمَّ ، َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ فِقِف؟فَ  :«اْلَحؼِّ ِم ـَ اْلُؿْبَتِدِع َحؼٌّ
 نِْن َجاَء مِ

َكَُّف َقاَلفُ ا
ِ
ـَِّة؟ ْلَحؼُّ َهَذا، َهْؾ ُهَق َحؼٌّ ٕ ـَ اْلؽَِتاِب َوالسُّ

لِقُؾ مِ َكَُّف َقاَم َطَؾْقِف الدَّ
ِ
 ُمْبَتِدٌع، َأْم َحؼٌّ ٕ

ـَّةِ  ـَ اْلؽَِتاِب َوالسُّ
لِقُؾ مِ َكَُّف َقاَم َطَؾْقِف الدَّ

ِ
ٕ : ـْ أَ  : َولَِفذا ُيْؼَبُؾ اْلَحؼُّ َحؼٌّ

ـْ  :ي  َأَحدٍ َلْق َجاَء مِ
مِ

 
ُّ
ـْ َأي  َأَحٍد، َكَؿا َقبَِؾ الـَّبِل

ـْ ُمْبَتِدٍع، مِ
، مِ

ٍّ
ـْ َكْصَراكِل

، مِ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَيُفقِديٍّ
ـْ َأْحَباِر اْلَقُفقدِ  َحْبرٍ الَحؼَّ مِ

 مِ

ا َقاَل  َؿَقاِت َطَؾك إِْصَبٍع هللاَ إِنَّ ا :َلؿَّ  فَ  ...ُيْؿِسُؽ السَّ
ُّ
ُه الـَّبِل ـِ »ِديُث فِل َواْلحَ . (2)ملسو هيلع هللا ىلصَلَقرَّ ِحقَحْق  .«الصَّ

                                                 

لؾعالمة حؿقد  "تحػة اإلخقان بؿا جاء يف الؿقآة والؿعاداة والحب والبغض والفجران"ظر لؾػائدة: واك( 2)

إجؿاع العؾؿاء طؾك الفجر والتحذير مـ أهؾ "، و$ لؾعالمة بؽر أبق زيد  "هجر الؿبتدع"، و$ التقيجري 

 ، لخالد بـ ضحقي الظػقري."إهقاء



 وَ 
 
ْقَطاُن َأَبا ُهَرْيَرَة آَيَة اْلُؽْرِسل ا َطؾََّؿ الشَّ   َلؿَّ

ُّ
، (1)«َأَما إِكَُّف َقْد َصَدَقَؽ َوُهَق َكُذوٌب » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِل

ـَ الُؿْبَتِدعِ  َهَذا َقُبقُل اْلَحؼ   .َوَهَؽَذا
 .مِ

ا  َواَيةُ »َوَأمَّ َٓ ُتْؼَبُؾ  نَِذافَ  :«َطـْفُ  الرِّ ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأكَُّف  َكاَن اْلُؿْبَتِدُع ُمْبَتِدًطا بِْدَطًة ُكْػِريًَّة، َفاَل ِخاَلَف َبْق

ـْ َقبَِؾ ِرَواَيَتُف،  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َم ا إَِذا َكاَن ُمْبَتِدًطا بِْدَطًة َغْقَر ُكْػِري ٍة، َفِؿ ـْ َلؿْ  َومِـُْفؿْ ِرَواَيُتُف، َأمَّ َيْؼَبْؾ  َم

 .(3)ِرَواَيَتفُ 

َّٓ بَِسَؿاِع َكاَلمِِف؟ُؿَقاَزَكاِت إِْقَراٌر لَِؿـَْفِج الفِقِف  َهَذا :َقْد َتُؼقُل  َواَيَة مِـُْف إِ  !، َوَهْؾ َكْؼَبُؾ الر 

                                                                                                                                                     

تعجًبا  ملسو هيلع هللا ىلصفضحؽ رسقل اهللا »، وفقف: ڤ( مـ حديث ابـ مسعقد 1786(، ومسؾؿ )4822أخرجف البخاري )( 2)

يبې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ، ُثؿَّ قرَأ: «مؿا قال الحرب، تصديًؼا لف

 .]الزمر[ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىب 

 (.5020، 3175، 1322أخرجف البخاري )( 1)

، ولؽـف ذكره بصقغة التؿريض، ( ققلً آخر يف البدطة الؿؽػرة113)ص "كزهة الـظر"حؽك الحافظ ابـ حجر يف  (3)

 «.وققؾ: ُيؼبؾ مطؾًؼا، وققؾ: إن كان ٓ يعتؼد ِحؾ الؽذب لـصرة مؼالتف ُقبؾ» قال:

فالؿعتؿد أن الذي ُتَرد روايتف مـ أكؽر أمًرا متقاتًرا مـ الشرع، معؾقًما مـ الديـ بالضرورة، وكذا َمـ اطتؼد » ثؿ قال:

 «.طؽسف

 ؼتضل بدطتف التؽػقر أصاًل، وقد اختؾػ أيًضا يف قبقلف ورده:والثاين: وهق مـ ٓ ت» ثؿ قال:

 .-وهق بعقد-فؼقؾ: ُيرد مطؾًؼا 

وأكثر ما ُطؾؾ بف أن يف الرواية طـف ترويًجا ٕمره وتـقيًفا بذكره، وطؾك هذا فقـبغل أن ٓ يروى طـ مبتدع شلء يشاركف 

 فقف غقر مبتدع.

 كؿا تؼدم. وققؾ: ُيؼبؾ مطؾًؼا إٓ إن اطتؼد ِحؾ الؽذب:

وققؾ: ُيؼبؾ مـ لؿ يؽـ داطقة إلك بدطتف: ٕن تزيقـ بدطتف قد يحؿؾف طؾك تحريػ الروايات وتسقيتفا طؾك ما يؼتضقف 

-2/383) "تدريب الراوي"(، و225-224)ص "مؼدمة ابـ الصالح"واكظر أيًضا: ...«. مذهبف، وهذا يف إصح 

388.) 



قا  :َكُؼقُل  َواَيَة بَِذلَِؽ َخصُّ َواَيِة: ُدوَن َغْقِرَهاالر  َكَُّف يُ : لَِجـَاِب الر 
ِ
ـْ َوَقَع  َحِديُث  ُيَردَّ  ْخَشك َأنْ ٕ َم

ـْ َباِب ، ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َرُسقِل اُث بَِذلَِؽ َحِدي َفُقَردَّ فِل اْلبِْدَطِة، 
ـَ اْلُؿْبَتِدِع، بَِشْرِط َفَؽاَن َهَذا مِ

َقُبقِل اْلَحؼ  مِ

َواَيِة:  َّٓ َيُؽقَن َداِطَقًة إِ َأْن َتَتَقاَفَر فِقِف ُشُروُط َقُبقِل الر  ـَ َقاُلقابِدْ ك لَ َومِـَْفا َأ ِذي َنَّ الَّ
ِ
 َكْؼَبُؾ  :َطتِِف، ٕ

 .(2)ُمْطَؾًؼاَكْؼَبُؾَفا  :َوَلْؿ َيُؼقُلقا .بُِشُروطٍ  :، َقاُلقاِرَواَيَتفُ 

ا  ـْ َأْهِؾ اْلبَِدعِ فَ  :«الت َؾؼِّل َطـْفُ »َوَأمَّ ك َط َٓ َيُجقُز َأَبًدا، َفاَل َيُجقُز َأْن َتَتَؾؼَّ ل َطـُْف   .التََّؾؼ 

َْهَقاِء فَ اَلِن طَ َخَؾ َرُج دَ َوَقْد  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
ـَ مِ ـِ ِسقِري ِد ْب َٓ َؾك ُمَحؿَّ َحِديٍث؟ ُثَؽ بِ ا َأَبا َبْؽٍر، ُكَحد  يَ  :َؼا

َٓ قَ  .«َٓ » :اَل قَ  ـْ ِكَتاِب اَفـَْؼَرُأ َطَؾْقَؽ آيَ  :ا
َّٓ ُقْؿُت تَ » :اَل قَ . «َٓ » :؟ َقاَل هللاًِة مِ َؼاَم فَ  .«ُؼقَماِن َطـ ل َوإِ

ُجاَلِن َفَخَرَجا فَ ال إِك ل َكِرْهُت َأْن َيْؼَرَأا آَيًة » :ًة؟ َقاَل آيَ َرَأا َما َكاَن َطَؾْقَؽ َأْن َيؼْ  :ْقمِ َؼاَل َبْعُض اْلؼَ رَّ

َفاَها َفَقِؼرَّ َذلَِؽ فِل َقْؾبِل  .(1)«َفُقَحر 

                                                 

فؾؼائؾ أن : »-يف ترجؿة أبان بـ تغؾب بعد أن ذكر تقثقؼف وبدطتف-( 6-1/5) "مقزان الطتدال"قال الذهبل يف ( 2)

ًٓ َمـ هق صاحب بدطة؟  يؼقل: أن البدطة  وجقابفكقػ ساغ تقثقؼ مبتدع وحد الثؼة العدالة واإلتؼان؟ فؽقػ يؽقن طد

 طؾك ضربقـ:

ف، ففذا كثقر يف التابعقـ وتابعقفؿ مع الديـ والقرع والصدق. فؾق رد  فبدطة صغرى ... كالتشقع بال غؾق وٓ َتَحرُّ

 حديث همٓء لذهب جؿؾة مـ أثار الـبقية، وهذه مػسدة بقـة.

، والدطاء إلك ذلؽ، ففذا الـقع ٓ ُيحتج ڤثؿ بدطة كربى، كالرفض الؽامؾ والغؾق فقف، والحط طؾك أبل بؽر وطؿر 

 «.هبؿ وٓ كرامة

 "الشريعة"(، وأجري يف 373) "الؼدر"والػريابل يف (، 422) "ســف"أخرجف الدارمل يف  إسـاده صحقح:( 2)

 وغقرهؿ. ،(141) "اطتؼاد أهؾ السـة"/اإليؿان(، والاللؽائل يف 398) "اإلباكة"(، وابـ بطة يف 212)



 
 
ْختَِقاكِل َيُّقَب الس 

ِ
َْهَقاِء ٕ ْٕ ـْ َأْصَحاِب ا

ـْ َكؾَِؿةٍ  :َوَقاَل َرُجٌؾ مِ -َقاَل َأيُّقُب  .َيا َأَبا َبْؽٍر َأْسَلُلَؽ َط

َٓ كِْصَػ َكؾَِؿةٍ » :-َوَجَعَؾ ُيِشقُر َبنِْصَبَعْقفِ  َٓ كِْصَػ َكؾَِؿةٍ  ،َو  .(2)«َو

ا  َ َطَؾْقفِ َفاَل ُيثـَك  :«َطَؾك الُؿْبَتِدعِ  الث ـَاءُ »َوَأم 
ِ
 .(1)تِفِ َراٌر لَِطِريؼَ نَّ الثَّـَاَء َطَؾْقِف إِقْ : ٕ

                                                 

 "الشريعة"(، وأجري يف 374) "الؼدر"(، والػريابل يف 421) "ســف"أخرجف الدارمل يف  إسـاده صحقح:( 1)

 وغقرهؿ. ،(192) "اطتؼاد أهؾ السـة"(، والاللؽائل يف 401) "اإلباكة" (، وابـ بطة يف210)

ؾ لف مـ العؾقم، ( 1) وٓ يدخؾ يف هذا كتب الرتاجؿ التل تعتـل بذكر كؾ شلء طـ الُؿَتْرَجؿ لف، بؿا يف ذلؽ ما َتَحصَّ

 لإلمام الذهبل. "سقر أطالم الـبالء"كؿا يف  :وما وقع مـف مِـ خصال حؿقدة وكحق ذلؽ

 أمثؾة ذلؽ:ومـ فػرق بقـ الحؽؿ والترجؿة، 

 الجفؿ بـ صػقان: -1

السؿرقـدي، الؽاتب، الؿتؽؾؿ، ُأسُّ الضاللة، ورأس الجفؿقة. كان » (:6/26) "سقر أطالم الـبالء"قال الذهبل يف 

 «.صاحب ذكاء وجدال

ان ِصَغار التابعقـ، وما طؾؿُتف روى الضالُّ الؿبتِدُع، َرْأُس الجفؿقة، هؾؽ يف زم» (:1/426) "الؿقزان"لؽـ قال يف 

ا طظقًؿا  «.شقًئا، لؽـف زرع شرًّ

 بِشر بـ ِغَقاث الَؿرِيسل: -2

ُؿ، الؿـاضُِر، الباِرُع، أبق طبدالرحؿـ بشر ابـ غقاث بـ أبل » (:11/199) "سقر أطالم الـبالء"قال الذهبل يف  الُؿَتؽؾ 

 ...«.كان بشر مـ كبار الػؼفاء ڤ. قالل آل زيد بـ الخطاب كريؿة العدوي مقٓهؿ، البغدادّي، الَؿِريسل، مـ م

 «.ُمبتِدع ضال، ٓ يـبغل أن ُيروى طـف وٓ كرامة...» (:1/322) "الؿقزان"لؽـ قال يف 

 الحسقـ بـ طؾل الؽرابقسل: -3

بـ يزيد البغدادي العالَّمة، فؼقف بغداد، أبق طؾل الحسقـ بـ طؾل »(: 81-12/79) "سقر أطالم الـبالء"قال الذهبل يف 

صاحب التصاكقػ ... وكان مـ بحقر العؾؿ، ذكقًّا، فطِـًا، فصقًحا، َلِسـًا. تصاكقػف يف الػروع وإصقل تدل طؾك 

 «.تبحره

قال إزدي: ساقط ٓ ُيرجع إلك ققلف. وقال الخطقب: »كؼؾ كالم إئؿة فقف، قال:  (1/544) "الؿقزان"يف  فلؽـ

ا: ٕن أ فَتَجـََّب الـاس  :حؿد بـ حـبؾ كان يتؽؾؿ فقف بسبب مسللة الؾػظ، وهق أيًضا كان يتؽؾؿ يف أحؿدحديثف يعزُّ جدًّ

إخذ طـف. ولؿا بؾغ يحقك بـ معقـ أكف يتؽؾؿ يف أحؿد لعـف، وقال: ما أحقجف إلك أن ُيضرب. وقد سؿع الؽرابقسل مـ 



ا، وَ ، َهَذا بِاْختَِصارٍ  َْمُر َيُطقُل ِجدًّ ْٕ َّٓ َفا َػْت َوإِ  .فِقِف ُكُتٌب َقْد ُأل 

ْقُخ َوِحقٌد، َوُهقَ ببِاْختَِصاٍر َما َتَعؾََّؼ  َفَذافَ  ابِِع الَِّذي َخاَلَػ فِقِف الشَّ َْصِؾ الرَّ ْٕ ص اَلِع َطَؾك  :ا
ِ
َطَدُم آ

َؾِػ فِل َبقَ   .َأْطَؾؿُ هللاُ ، َواَفِة اْلبِْدَطِة َوالُؿْبَتِدعِ اِن َحد  َمْعرِ َمـَْفِج السَّ

 

 

 

 

 

 

 

ـُ  دُّ الث اِم  الر 

 وُهَق األْصُؾ الَخاِمُس:

 الْفتَِراُء وَطَدُم اإلْكَصاِف 

                                                                                                                                                     

فنن  :ولػظل بف مخؾقق. فنن طـك التؾػظ ففذا جقد معـ بـ طقسك والطبؼة، وكان يؼقل: الؼرآن كالم اهللا غقر مخؾقق،

ـًا  :أفعالـا مخؾققة، وإن قصد الؿؾػقظ بلكف مخؾقق وه تجفًؿا، وَمَؼت الـاس ُحسق ففذا الذي أكؽره أحؿد والسؾػ وَطدُّ

 «.لؽقكف تؽؾؿ يف أحؿد

ا، َفَػْرق كبقر بقـ كتب الرتاجؿ التل تعتـل بـؼؾ كؾ شل التل تعتـل والتعديؾ ء، وكتب الجرح وإمثؾة يف ذلؽ كثقرة جدًّ

 بحال الُؿَتْرَجؿ لف فؼط والحؽؿ طؾقف بؿا يستحؼ.



ـُ  دُّ الث اِم َْصَؾ اْلَخامَِس فِل الرَّ  :الر  ْٕ ـْ َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة، َكَضُع ا
ا َضَفَر َلـَا مِ ْقِخ َوِحقدٍ مِؿَّ  ،د  َطَؾك الشَّ

َْهَقاِء فِل َوُهَق:  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
ْكَصاَف َتَبًعا لَِؽثِقٍر مِ َطائِِف اإْلِ ْكَصاِف، َمَع اد  ْفتَِراُء َوَطَدُم اإْلِ

ِ
َمَع  َتَعاُمؾِِفؿْ آ

ـَّةِ   .َأْهِؾ السُّ

ـْ َهِذهِ  اْلَؽِؾَؿِة َطَؾك َذلَِؽ، ُثؿ  َأُطقُد لَِبـَقاِن َمـَْفِج َأْهِؾ  َوَأْسُرُد َبْعَض اأْلَْشَقاِء ال تِل ُيْسَتَدلُّ بَِفا ِم

ـ ِة فِل َهَذا اْلَباِب   :اأْلَْهَقاِء َمَع َأْهِؾ السُّ

ًل  ـْ ُهْؿ َطَؾك َمـَْفِجفِ - هُ َواْطتَِؼادُ  هُ َتْؼِريرُ  -َأو  قْ  -ُهَق َوَغْقُرُه مِؿَّ ِخ َأنَّ ُهـَاَك َجَؿاَطًة ُهْؿ َأْتَباُع الشَّ

ـِ  َٓ َحِؼقَؼَة َلفُ  َهاِدي، َوُهُؿ اْلَؿَداِخَؾُة، َربِقِع ْب  .َوَهَذا 

 َدلِقُؾَؽ َطَؾك َهَذا اْلَؽاَلِم؟ َما :َوإِكِّل َسائُِؾَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد 

اَلْق وَ  ْقُخ َربِقٌع َحؼًّ ،  ُقْؾَت وَ ، َقاَل الشَّ  َتُؽقُن َمْدَخؾِقًّا؟!َفَفْؾ َأْكَت َكْػَس اْلَحؼ 

،  َأك لَلْق وَ 
َّ
افِِعل ـَ َبازٍ َوافَ َأْو َواَفْؼُت َأْحَؿَد، َأْو َواَفْؼُت الشَّ ، فِل  ْؼُت اْب بَِذلَِؽ َأُكقُن َفَفْؾ َحؼٍّ

 َشافِِعقًّا َأْو َحـَْبؾِقًّا َأْو َباِزيًّا؟!

ـُ َكْعَؾُؿ َما اْلَجَؿاَطُة،كَ وَ  ـَ َجَؿاَطُة (2)َوَما َحدُّ الطَّائِػةِ  ،َوَما َحدُّ اْلِػْرَقةِ  َوَما َحدُّ اْلَجَؿاَطِة، ْح ، َفَلْي

ْفتَِراُء!وَ اْلَؿَداِخَؾِة؟ 
ِ
َّٓ آ ـْ َدلِقٌؾ، َفَؿا َثؿَّ إِ لِقُؾ َطَؾك َذلَِؽ؟ َفنَِذا َلْؿ َيُؽ ـَ الدَّ  َأْي

                                                 

وأما رأس الحزب فنكف رأس الطائػة التل » (:11/92) "مجؿقع الػتاوى"ومـ ذلؽ ما قالف شقخ اإلسالم يف ( 2)

وٓ كؼصان ففؿ مممـقن، لفؿ ما  تتحزب أي تصقر حزًبا، فنن كاكقا مجتؿعقـ طؾك ما أمر اهللا بف ورسقلف مـ غقر زيادة

وإن كاكقا قد زادوا يف ذلؽ وكؼصقا مثؾ التعصب لؿـ دخؾ يف حزهبؿ بالحؼ والباصؾ  لفؿ وطؾقفؿ ما طؾقفؿ.

واإلطراض طؿـ لؿ يدخؾ يف حزهبؿ سقاء كان طؾك الحؼ أو الباصؾ، ففذا مـ التػرق الذي ذمف اهللا تعالك ورسقلف، فنن 



                                                                                                                                                     

ة وآئتالف، وهنقا طـ التػرقة وآختالف، وأمرا بالتعاون طؾك الرب والتؼقى، وهنقا طـ اهللا ورسقلف أمرا بالجؿاط

 «.التعاون طؾك اإلثؿ والعدوان

 فذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة أمريـ:

 الزيادة والـؼصان يف ديـ اهللا وهق: البدطة. -األول

ؿ يدخؾ يف حزهبؿ سقاء كان طؾك الحؼ أو التعصب لؿـ دخؾ يف حزهبؿ بالحؼ والباصؾ، واإلطراض طؿـ ل -الثاين

 الباصؾ.

فـحـ مجؿقطة مـ الدطاة وصؾبة العؾؿ الشرطل  (:434-8/433) "مجؿقع فتاويف"ئؾ العالمة ابـ باز يف وُس 

َـّ اهللا تعالك طؾقـا بعؼقدة ومـفج السؾػ الصالح يف تقحقد العبادة وإسؿاء والصػات وغقر  بالسقدان بحؿد اهللا، َم

ـا هق صؾب العؾؿ الشرطل، وكشره بقـ الـاس، والدطقة إلك اهللا تعالك طؾك صريؼة السؾػ يف مراكز مختؾػة ذلؽ، وهدف

يف أكحاء البالد، وتعؾقؿ الـاس أمقر ديـفؿ يف التقحقد وأركان اإلسالم وغقر ذلؽ، ومحاربة الشرك والبدع، والدطقة 

س الػضقؾة ومحاربة الرذيؾة، وتربقة الـاس طؾك مؽارم إلك التؿسؽ بالؽتاب والسـة طؾك ففؿ السؾػ الصالح، وَغرْ 

إخالق والـلي هبؿ طـ أراذلفا. وكتعاون مع كافة َمـ يعؿؾ يف حؼؾ الدطقة إلك اهللا تعالك فقؿا وافؼ فقف الحؼ 

أية، بعقًدا طـ التؽتالت الحزبقة  [1]الؿائدة:  يبەئ وئ وئ ۇئىب والصقاب، تعاوًكا شرطقًّا: لؼقلف تعالك:

ب لؾرجال أو التـظقؿات وَطْؼد القٓء والرباء طؾك ذلؽ، وإكؿا كحب يف اهللا وُكبغض يف اهللا، وكقالل يف اهللا والتعص

وكعادي يف اهللا، طؾك مـفج السؾػ الصالح، وكعؿؾ طؾك إكشاء الؿراكز التعؾقؿقة وبـاء الؿساجد والؿعاهد الشرطقة 

الرسائؾ العؾؿقة الـافعة، وإشرصة العؾؿقة الؿػقدة، والحجاب وُدور تحػقظ الؼرآن والؿؽتبات العامة وَكْشر الؽتب و

 .وَرْبط إمة بالعؾؿاء الرباكققـالشرطل، 

هقئة سؾػقة طؾؿقة تضؿ مجؿقطة مـ خريجل الجامعات اإلسالمقة بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ومؿـ  ولفذا أكشلكا

ل، تحت اسؿ )جؿعقة الؽتاب والسـة الخقرية( التل مؼرها تتؾؿذوا طؾك كبار مشايخ الدطقة السؾػقة يف العالؿ اإلسالم

 الخرصقم.

ففؾ هـالؽ محذور شرطل يف العؿؾ طؾك تحؼقؼ هذه إهداف الؿذكقرة مـ خالل الجؿعقة آكػة الذكر دون آلتزام 

ون معفؿ طؾك بتـظقؿ جؿاطة معقـة بالسقدان: لِؿا لديـا طؾقفا مـ مالحظات هامة مع آحتػاظ بلخقة اإلسالم والتعا

 الحؼ؟ أفتقكا ملجقريـ.

بسؿ اهللا، والحؿد هللا، والصالة والسالم طؾك رسقل اهللا، وآلف وصحبف، أما بعد: ففذا الؿـفج الذي ذكرتؿ » الجقاب:

مـفج صالح  -أطاله يف الدطقة إلك اهللا تعالك، وتقجقف الـاس إلك الخقر طؾك هدي الؽتاب والسـة وصريؼ سؾػ إمة 

زامف وآستؼامة طؾقف، والتعاون مع إخقاكؽؿ الدطاة إلك اهللا يف السقدان وغقرها فقؿا يقافؼ الؽتاب والسـة، كقصقؽؿ بالت



تِل َقاَلَفا -َثاكًِقا ـَ اْلَؽؾَِؿاِت الَّ
ُج » :مِ ـَِّة إَِلك اْلبِْدَطِة َٓ ُيقَجد ُمَخالٌِػ فِل َطَدِم ُخُروِج الرَّ ـَ السُّ

ِؾ مِ

ادُ  ْقُخ َربِقٌع َواْلَحدَّ َّٓ الشَّ َْهِؾ اْلبَِدِع إِ
ِ
 .«بِاْلُؿَقاَفَؼِة فِل َأْمٍر َأْو َمْسَلَلٍة ٕ

ـُ َكْسَلُلُف:  ْقُخ َربِقعٌ َقاَل َهِؾ َوَكْح َْهِؾ اْلبَِدِع فِل :الشَّ
ِ
ِد ُمَقاَفَؼتِِف ٕ ُجَؾ بُِؿَجرَّ ْو َأْمٍر َمْسَلَلٍة أَ  إِنَّ الرَّ

ْقِخ َربِقٍع فِل َهَذا؟َيُؽقُن ُمْبَتِدًطا َهَؽَذا بِنِْصاَلٍق  ـَ إِْسـَاُدَك لِؾشَّ  ؟ َفَلْي

                                                                                                                                                     

وما درج طؾقف سؾػ إمة يف بقان تقحقد اهللا وأدلتف، والتحذير مـ الشرك ووسائؾف، والتحذير مـ البدع وأكقاع 

 ...«.الؿعاصل بإدلة الشرطقة وإسؾقب الحسـ 

أي جؿعقة ُتؼام طؾك أساس مـ اإلسالم الصحقح، الؿستـبطة أحؽامفا مـ كتاب اهللا، ومـ » :$عالمة األلباين وقال ال

سـة رسقل اهللا، ومؿا كان طؾقف سؾػـا الصالح: فلي جؿعقة تؼقم طؾك هذا إساس فال مجال إلكؽارها واهتامفا 

، والتعاون أمر مؼصقد [1]الؿائدة:  يبەئ وئ وئ ۇئ ىببالحزبقة: ٕن ذلؽ كؾف يدخؾ يف طؿقم ققلف تعالك: 

 «.شرًطا

 (.7الدققؼة  590)شريط رقؿ  "سؾسؾة الفدى والـقر"

ثؿ كسؿعفؿ بعد ذلؽ يؼقلقن: أكتؿ تطعـقن يف الجؿعقات! فؿـ قال لؽ: إكـا كطعـ » :$وقال العالمة مؼبؾ بـ هادي 

ت وطؾك وٓء َضق ؼ، وطؾك لصقصقة يف الجؿعقات؟ كعؿ، إكـا كطعـ يف بعض الجؿعقات التل اشتؿؾت طؾك حزبقا

 «.واختالس إمقال، ففذه هل التل كطعـ فقفا وكـػر طـفا

 (.284)ص "تحػة الؿجقب"

فعؿقم الجؿعقات مفؿا كاكت صػتفا إذا ُطؼد طؾقفا القٓء » :"فتاويف"وقال الشقخ أبق طبد الؿعز فركقس الجزائري يف 

ًٓ بال دلقؾ، أو التسؾقؿ بآراء الجؿاطة وَجْعؾفا قطعقة والرباء والحب والعداء، أو اتخذت أققال قادهت ا وُمَسق ريفا أصق

ففل جؿعقة حزبقة ولق ُوسؿت باسؿ اإلسالم، ففل هبذا آطتبار  الثبقت غقر قابؾة لؾـؼاش أو الـؼد، وكحق هذه الؿعاين

ـُ ُمشاقة اهللا ورسقلف ومحادة اهللا ورسقلف: ٕن محقر القٓء والرباء هق اإل اكظر مققعف  «.يؿان باهللا ورسقلفطق

 .اإللؽرتوين

فنن َسؾِؿت الجؿعقات وغقرها مـ البدع والتعصبات والحزبقات فال بلس هبا، وهل مـ باب التعاون طؾك الرب  قؾت:

 والتؼقى، وهذا غقر واقع يف هذه الجؿاطات.



 َٓ ـِ َأَكا  ـْ َهاِت َكؾَِؿًة الُأَدافُِع ِط
ْيِغ َواْلَفَقى، َلؽِ ـْ َأْهِؾ الزَّ

اُد مِ اِد، َفاْلَحدَّ ْقِخ َربِقٍع َواِحَدًة َحدَّ لِؾشَّ

بِ َٕ  َأوْ  ـْ ُصالَّ
دِ بِؿُ إِكَُّف  :َيُؼقُل فِقَفاِف َحٍد مِ ـَِّة  َأْن ُيَقافَِؼ َواِحدٌ  َجرَّ ـْ َأْهِؾ السُّ

َْهَقاِء فِل َمْسَلَلٍة مِ ْٕ -َأْهَؾ ا

ْفتَِراُء!َفَؿا ثَ بِِف ، َفنَِذا َلْؿ َتْلِت ؟ َهاِت َما َيُدلُّ َطَؾك َهَذاَيُؽقُن ُمْبَتِدًطا -َفاَوَلْق َكاَن َجاِهاًل بِ 
ِ
َّٓ آ  ؿَّ إِ

يٍّ َيُؽقُن ُثؿَّ َكَسْبَت إَِلْقِفُؿ اْلَؼْقَل فِل َكؾَِؿتَِؽ بَِلنَّ َأيَّ َطالٍِؿ َلْق َوَقَع فِل َخَطنٍ َطَؼدِ  !اْلَؿَداِخَؾةَ  :ُقْؾَت 

 َرًة!ُمْبَتِدًطا ُمَباَش 

؟ هَ  ُطقا الـََّقِويَّ ـَ ُخَزْيَؿَة؟ َهْؾ َبدَّ ُطقا اْب ـَ َحَجٍر؟َفَفْؾ َبدَّ ُطقا اْب ِة َوَقُعقا فِل ثِ ؽَ فَ  ْؾ َبدَّ ؿَّ
قٌر مِـ إَئِ

ـَ إسـاُدَك يف َهَذا؟مِْثِؾ   َهَذا، فَلْي

ِذي َجَعْؾُتُف َوُهقَ وَ  َْصِؾ الَّ ْٕ ـَ اْلُعـَْقاِن َأِو ا
ْكَصاِف،  :َأَكا َأْطؾُؿ َأكََّؽ َقْد َتْغَضُب مِ ْفتَِراُء َوَطَدُم اإْلِ

ِ
آ

ـْ إَِذا طَ 
ـْ َتْغَضَب بِنِْذِن اَلؽِ هللاِ َتْسَتْغِػُر َوَتُتقُب إَِلك اَبْؾ َس ، هللاَِرْفَت ُمْػَرَداِت َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت َأْحَسُبَؽ َل

 .ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك

ْكَصاِف  ْفتَِراِء َوَطَدِم اإْلِ
ِ
ـِ ال ـْ ِضْؿ ْختَِقارِ َأيَّ صَ  إِنَّ  :َكَسْبَت إَِلْقِفْؿ َأكَُّفْؿ َيُؼقُلقنَ َأكََّؽ :َوِم

ِ
 ِريَؼٍة ٓ

 َصِريَؼُة اْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعْؼدِ  ُمْؾَغاةٌ اْلَحاكِِؿ 
َ
َّٓ َصِريَؼًة َواِحَدًة، َوِهل  .إِ

 .َهَذا َلْقَس َمْقُجقًدا ِطـَْدُهؿْ إِنَّ  :ُقْؾُت َلَؽ َأْن  َسَبَؼ  َوَقدْ 

ْفتَِراءِ وَ 
ِ
ـَ ال َٓ َيَرْوَن  :، َوُقْؾَت َؼْقَل بَِعَدِم اْلُؿَقاَزَكاِت الْ َفَؼْط  ؿْ إَِلْقفِ  َأكََّؽ َكَسْبَت  :َأْيًضا ِم ِء  َٓ َهُم

 .اْلُؿَقاَزَكاِت 

ْفتِ 
ِ
ـَ آ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة فِل اْلُؿَقاَزَكاِت، َفَفَذا َأْيًضا مِ ـُ َقْد َقَرْأَكا َطَؾْقَؽ َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ  .َراءِ َوَكْح



ِد ُوُققِطِفْؿ فِل َخَطنٍ َكَسْبَت إَِلْقفِ  :َأْيًضاوَ  ِة اْلؽَِباِر َوَغْقِرِهْؿ بُِؿَجرَّ ؿَّ
َئِ ْٕ ـَ ا ُة  :ُؿ التَّْػِريَؼ َبْق ؿَّ

َئِ ْٕ َفا

َٓ ُيْغَػُر َلُفؿْ  ـْ ُدوَكُفْؿ  ـْ َأنَّ اْلَؿْغِػَرَة َوَطَدَم اْلَؿْغِػَرِة  :ُيْغَػُر َلُفْؿ، َوَم  إِكََّؿاَهَؽَذا بِنِْصاَلٍق! َوَلْؿ ُتَبق 

ْساَلمِ َتُؽقُن  ـْ َكاَلِم َشْقِخ اإْلِ
َٓ بَِسَبِب َشْخٍص، َكَؿا َكَؼْؾـَا َلَؽ مِ  .بَِسَبِب َوْصٍػ 

ْكَصاِف وَ  ا َطَدُم اإْلِ ـِ اْلَؿَداِخَؾِة  :َأم  قفِقَِّة َوَط ـِ الصُّ ْؾَت َط
ا ُسئِ َوَكاَن َذلَِؽ فِل ُمَحاَضَرٍة -َفنِكََّؽ َلؿَّ

ْدَت َوحذَّ ََت َكَفقْ  َفنِكََّؽ  -َواِحَدةٍ  ـْ َوَشدَّ ـَ اْلَؿَداِخَؾِة َومِ
قفِقَُّة  ... ُمَجاَلَستِِفؿْ  ْرَت مِ ا الصُّ إَِلك آِخِرِه، َأمَّ

 َفاَل!

ْكَصاِف؟!فَ  ـَ اإْلِ
 َفْؾ َهَذا مِ

ْكَصاِف، َوَأُضـَُّؽ  فِل َبـْدٍ  َداِخٌؾ  اُكؾُّ َهذَ وَ  ْفتَِراُء َوَطَدُم اإْلِ
ِ
َيا َشْقُخ - َوَأْصٍؾ َواِحٍد، َوُهَق آ

 .َٓ ُتَخالُِػـِل فِل ُكؾ  َما َذَكْرُتف َلَؽ  -َوِحقدُ 

ـْ َأهْ  :َوِحقـَئٍِذ َأُققُل َلَؽ 
َرِة مِ َْلَؼاِب اْلُؿـَػ  ْٕ  إِْضَػاُء ا

َ
َْهَقاِء َواْلبَِدِع ِهل ْٕ ـَِّة، إِنَّ َصِريَؼَة َأْهِؾ ا ِؾ السُّ

 َوَهِذِه 
َ
ـْ التَّـِْػقَر  ، َوَطَؾْقِف َفنِنَّ ُتُفؿْ َطادَ ِهل قَكُفْؿ بِ  مِؿَّ َن ُتَسؿُّ ْٔ َوَدْطَقى َأنَّ ُهـَاَك َجَؿاَطَة -اْلَؿَداِخَؾِة ا

ْكِحَراَفاِت  -اْلَؿَداِخَؾةِ 
ِ
َْهَقاِء، َوَأْهِؾ اْلبَِدِع َوآ ْٕ ْقِر َطَؾك َصِريَؼِة َأْهِؾ ا ـَ السَّ

ونَ  .َهَذا مِ َأنَّ  َوَأْكُتْؿ ُتِؼرُّ

ْقَخ  ـَّةِ طَ  -هللاَُحِػَظُف ا- ًعاَربِقالشَّ ـْ ُطَؾَؿاِء السُّ
ـْ َلْؿ ُيَخالِْػ فِل و ،الٌِؿ مِ

ُروَن  َفا، َفؾِؿَ ُأُصقلِ َأْصٍؾ مِ ُتَحذ 

َكَُّف 
ِ
ُروَن مِـُْف ٕ ِء اْلَؿَشايِِخ!وَ ، َطَؾْقُؽؿْ  َردَّ َفَؼْط مِـُْف؟! ُتَحذ  َٓ  َردَّ َطَؾك َهُم

ـَ َباٍز؟ َهْؾ َسبَّ  :ُؽؿْ ُقْؾـَا لَ  .ُعَؾَؿاءَ ال َيُسبُّ  :ُقْؾُتؿْ  ـَ َسبَُّفْؿ؟ َهْؾ َسبَّ اْب ِذي ـِ اْلُعَؾَؿاُء الَّ َم

؟ َهْؾ َسبَّ اْلَػْقَزاَن؟ َهْؾ َسبَّ اْلُغَديَّاَن؟ َهْؾ َسبَّ ُمْؼباًِل  ـَ ؟ َهْؾ َسبَّ اْلُعَثْقِؿق َّ
َْلَباكِل ْٕ ِء ُهُؿ ا َٓ ؟ َهُم

، َأِو َتْؼِص َأْم ، اْلُعَؾَؿاُء َيا َشْقُخ َوِحقدُ 
َّ
ـَ بَِدَطُف، َأِو اْكَتَؼَد اْلحَقْيـِل َّ َوَبقَّ

ـِ اْلَؿْلِربِل ُد َأكَُّف اْكَتَؼَد َأَبا اْلَحَس



ـْ اْكَتَؼَد ُفاَلًكا َوُفاَلًكا،  لِقَؾ  مِؿَّ ُم الدَّ ـُ َطَؾك ُمَخاَلَػتِفِ ُيَؼد  َما ، َفْؾَتـُْظْر إَِلك َما َقاَلُف َأَحؼٌّ ُهَق َأْم َباصٌِؾ؟ َوَكْح

ْقُخ َربِقٌع، ُيَؼاُل  ، إِْن َأْخَطَل الشَّ ـْ َكَتَبـَّك إِْضَفاَر اْلَحؼ 
ـْ َأَحٍد، َوَلؽِ َفاَع َط ْقُخ َربِقٌع،  :َكَتَبـَّك الد  َأْخَطَل الشَّ

 .َكانَ  َأْو َأيُّ َشْقٍخ 

ـْ َأْهؾِ تَ َوَأْكُتْؿ َقْد 
ُروا مِ ـَِّة بُِسُفقَلٍة،  َبـَّْقُتْؿ ُمْصَطَؾَح )اْلَؿَداِخَؾِة( لُِتـَػ  َكْسَؿُع َفنَِذا قِقَؾ َلُؽْؿ: السُّ

؟ َتُؼقُلقنَ 
َّ
ـَ اْلَؿَداِخَؾةِ ُهَق  ،َٓ  :ِهَشاًما اْلبَِقؾِل

ـَ اْلَؿَداِخَؾةِ ُهَق  ،َٓ َتُؼقُلقَن: َكْسَؿُع ُفاَلًكا؟  .مِ
َواْكَتَفك  .مِ

ابِقََّة، ـْ َقْبُؾ َقاُلقا اْلَقهَّ
ـَ مِ ِذي َْمُر! َكالَّ ْٕ َْمُر، َأَلْسَت  ا ْٕ ُوِسْؿَت َقْد  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأْكَت َواْكَتَفك ا

؟ ُكؾُّ َهَذا قِقَؾ فِل 
ٌّ
؟ َفَفْؾ َأْكَت َحـَْبؾِل

 
ابِقًّا؟ َأَلْؿ ُتقَسْؿ بِاْلَحـَْبؾِل ُكؾ  ُمـَْتِسٍب ْباْلَقَهابِقَِّة؟ َأُكـَْت َوهَّ

ـَِّة،  اَللِ َهِذِه َصِريَؼُة َأْهِؾ الوَ لِؾسُّ ْيِغ َوالضَّ  .زَّ

ؿَ  ـَِّة ُمَجس  ـَِّة َحْش َفَفْؾ َأْهُؾ السُّ ـَِّة ٌة؟ َهْؾ َأْهُؾ السُّ ـَِّة َكَقاِصُب؟ َهْؾ َأْهُؾ السُّ ٌة؟ َهْؾ َأْهُؾ السُّ ِقيَّ

ـَِّة َكَذا َوَكَذا؟ َأَبًدا  .ُمْرِجَئٌة؟ َهْؾ َأْهُؾ السُّ

ِؼ ا -َيا َشْقُخ َوِحقُد -إَِذْن   َوإِْكَصاٌف  :َأْكَت َتُؼقُل وَ ا َدلِقُؾَؽ َطَؾك َهَذا ُكؾ ِف؟ َفؿَ  ،هللاَات 
ٌّ
 !كَِؼاٌش ِطْؾِؿل

 َوإِْكَصاٍف 
ٍّ
َْلَؼاِب، َأْكُتْؿ  :اْلَعِجقُب َأكََّؽ َتُؼقُل . وَ َوَأَكا ُأَصالُِبَؽ بِـَِؼاٍش ِطْؾِؿل ْٕ َٓ ُأِريُد ُتـَاُبًزا بِا َأَكا 

َْلَؼاِب! :ُلقنَ َمَداِخَؾٌة، َوُهْؿ َيُؼق :َتُؼقُلقنَ  ْٕ َٓ ُأِريُد َتـَاُبًزا بِا ل َهَذا  ُمْبَتِدَطٌة، َأَكا   الَِّذيإَِذْن َماَذا ُكَسؿ 

َن  فُ َذَكْرتُ  ْٔ َْلَؼاِب فِل َشْخٍص، َيا َشْقُخ َوِحقدُ َلَؽ ا ْٕ ـَ التَّـَاُبِز بِا
قِف؟ َهَذا َلْقَس مِ َهَذا َكْبُز َبْؾ ؟ َماَذا ُتَسؿ 

ـَِّة!َمـَْفٍج، َهالَّ  ـْ َأْهِؾ السُّ
ُر مِ َؾِػقَِّة اْلِحْزبِقَِّة، َكَؿا ُتَحذ  ْخَقاِن َوُدَطاِة السَّ

ـْ ُدَطاِة اإْلِ
ْرَت مِ   َحذَّ

ـَ وَ 
ِب الِعْؾؿِ َما َقْدُر اْلُجْرِم إَِذا َصَدْدَت َواِحًدا مِ ـَِّة  ُصالَّ ـْ َأْهِؾ السُّ

ََحٍد مِ
ِ
ـِ اْلُحُضقِر ٕ َوُهَق -َط

لِ َيْشَرُح مَ   َأْو كَِتاَب اْلَخالَّ
 
َلَؽاِئل ـََّة، َأْو  -َثاًل كَِتاَب الالَّ ؟ َدْطُف َيا َرُجُؾ َيْسَؿُع السُّ ٌّ

بَِدْطَقى َأكَُّف َمْدَخؾِل



ـََّة َتَرَكُؽْؿ؟ َفَفَذا ُلبُّ اْلَؼِضقَِّة فِل اْلَحِؼقَؼِة، ُلبُّ اْلَؼِضقَِّة َأكَّ  ا َتَرَكُؽْؿ َتَخاُفقَن َأكَُّف إَِذا َسِؿَع السُّ ُف َلؿَّ

ْرُتؿْ  ِب َتَغقَّْظُتْؿ َوَحذَّ ـَّةِ  َبْعُض الطُّالَّ ـْ ُدَطاِة السُّ
، َوَلَؿا ُقْؾُتْؿ وَ ، مِ ـِ اْلَحؼ  َلْق ُكـُْتْؿ ُدَطاَة َمـَْفٍج َلَبَحْثُتْؿ َط

لِقُؾ  َّٓ َما َدلَّ َطْؾقِِف الدَّ  .إِ

ْقِخ َربِقِع لَِؿاذَ  :َولَِفَذا َأْسَلُلَؽ َيا َشْقُح َوِحقُد   َطَؾك الشَّ
 
ِب َردَّ اْلَؿْلِربِل ا َأْرَسْؾَت إَِلك َبْعِض الطُّالَّ

ـِ َهاِدي؟  ْقِخ  :َقاُلقا َلَؽ  َهْؾ ْب د  َطَؾك الشَّ   فِل الرَّ
ـُ َمَداِخَؾٌة( َحتَّك ُتْرِسَؾ َلُفْؿ كَِتاَب اْلَؿْلِربِل )َكْح

َكَُّفْؿ َسِؿُعقا  :َقاُلقا َلَؽ َذلَِؽ؟ َيْعـِل َهْؾ َربِقٍع، 
ِ
ٕ َّٓ ا َتَرُكقا َمْجؾَِسَؽ إِ ُهْؿ َما َضؾُّقا َواْكَحَرُفقا َلؿَّ

ـَ َهاِدي؟  ْقَخ َربِقَع ْب ًة َأْو فَ ، مِـُْفؿْ َأْكَت َلْق َسَلْلَت َأيَّ َواِحٍد وَ الشَّ َّٓ َمرَّ ْقَخ َربِقًعا إِ ُربََّؿا َما َسِؿَع الشَّ

 ، ـِ َتْق ـُ وَ َمرَّ
َؾَع َطَؾك كَِتاٍب َلُف  َأكَّفُ ُيْؿؽِ  .َأْصاًل َما اصَّ

ـَِّة  َقِضقََّتَؽ لَِؿاَذا َجَعْؾَت  ْكَصاُف؟ َأْم َهَذا ُهَق َكْشُر التَّْقِحقِد َوالسُّ
َ َهِذِه اْلَؼِضقََّة؟ َأَهَذا ُهَق اإْلِ

ِهل

ـْ َطالِ 
ِة مِ دَّ ِت ، َوَتْتُرُك َساَحتَ ِؿ ُسـَّةٍ فِل مِْصِرَكا، ِحقـََؿا َتْلُخُذ َمْققًِػا بَِفِذِه الش  َٓ اَل َؽ َمؾِقَئًة بِاْلبَِدِع َوالضَّ

ـْ َواحِ َلَدى َجَؿاَطاٍت َوفِرَ   .َدٍة مِـَْفاٍق َلْؿ َتَتَؽؾَّْؿ َط

ْقِخ َربِقٍع  َولَِؿاَذا َلْؿ َتـُْشْر ُكُتَب  د  الشَّ ـِ اْلَؿْلِرب ل إِْن ُكـَْت ُمـِْصًػايف الرَّ َطَؾك َأبِل اْلَحَس
َأْكَت  َٓ  ؟(2)

ـِ  ْثـَْق
ِ
ـَ آ ، َأْكَت َرُجٌؾ َحَؽٌؿ َبْق ٍّ

َٓ َأْكَت َغْقُر َمْدَخؾِل  َو
ٌّ
ـْ َجَعْؾَت َطَؾك َمْققِِعَؽ  .َمْدَخؾِل  :َولَِصالِِح َم

ُف َمَؾػُّ اْفتَِراءٍ ؟ )َمَؾػُّ اْلَؿَداِخَؾِة(  !َوُكؾُّ

ـْ َلْق ِجْئَت 
ْقِخ َربِقٍع كَ  بَِحؼٍّ َتُردُّ َلؽِ َٓ ُأَخالِػُ وَ ، َشْقٍخ َفاَل إِْشَؽاَل فِل َهَذاَطَؾك الشَّ  ،َؽ َأَكا َمَعَؽ َو

 .ْقُخ َربِقٌع َلْقَس َمْعُصقًماَفالشَّ 

                                                 

 .جؿقًعا طؾك مققعف كتب ومؼآت كثقرة يف الرد طؾك الؿلربل تجدها -حػظف اهللا-ولؾشقخ ربقع ( 2)



ـَ َمَشايُِخـَا ُكُثرٌ  هللاَِواْلَحْؿُد  َٓ َتُؼقُلقَن َطـَّا :َتُؼقُلقَن َطـَّا، وَ َرب  اْلَعاَلِؿق  :َمَداِخَؾًة، َفؾَِؿاَذا 

؟! َفَؾَؼْد َج  ـَ ق ـِ َباٍز َسـََقاٍت َباِزي  ْقِخ اْب ْقِخ اْلُعَثْقِؿقـ  .َؾْسـَا ِطـَْد الشَّ ؟ َوَقْد اْسَتَؿْعـَا لِؾشَّ ـَ ُطَثْقِؿقـِق ق

؟ َفَؼْد َجَؾْسـَا ِطـَْد اْلَػْقَزاِن َسـََقاٍت  .َسـََقاٍت  ـَ ِء َجَؾْسـَا ِطـَْدُهْؿ  .َفْقَزاكِق ق َٓ َوَسِؿْعـَا مِـُْفْؿ ُكؾُّ َهُم

ًٓ َسـََقاٍت  ـْ َوَغْقُرُهْؿ، مِـُْفْؿ ُهْؿ  ،صَِقا ـْ َومِـُْفِؿ  َسـََقاٍت، َسْبعَ  هُ َجَؾْسـَا ِطـْدَ َم  لاْثـَتَ  هُ َجَؾْسـَا ِطـْدَ َم

ْقِخ اْلَػْقَزاِن َواْلَحْؿُد  ْكَصاُف َيْؼَتِضل أَ هللاَِطْشَرَة َسـًَة، َكالشَّ ِء؟ َأَلْقَس اإْلِ َٓ َٓ ُكـَْسُب إَِلك َهُم ْن ، َفؾَِؿاَذا 

 َطْشَرَة َسـَةً 
ْ
ـْ َجَؾْسـَا ِطـَْدُه اْثـََتل ـِ َباٍز  ؟ُكـَْسَب إَِلك َم ـَ  ِهؿْ َغْقرِ  وْ ؟ أَ $َأْو َسْبَع َسـََقاٍت، مِْثُؾ اْب

مِ

ْكَصاُف َيْؼَتِضل َهَذا؟ ؟اْلُعَؾَؿاءِ   َأَلْقَس اإْلِ

َْهَقاِء فِ  ُتْؿ َتِسقُروَن َطَؾك َصِريَؼِة َأْهؾِ َلكْ فَ َذا؟ إَِذْن لَِؿاَذا هَ  ْٕ ـَِّة، َوَأْصبَ َأهْ  ـْ ِذيِر مِ ل التَّحْ ا َح ِؾ السُّ

ـَِّة مَ  ـْ َيَتَؽؾَُّؿ بِالسُّ َن ُكؾُّ َم ْٔ َن إَِلك َمـَْفِج  -ا َشْقُخ َوِحقدُ يَ -َوَأْكَت  .ْدَخؾِقًّاا ْٔ ـَِّة  َلْق َرَجْعَت ا َأْهِؾ السُّ

ـَِّة، َفَسُقَؼاُل ِة، َوَتَؽؾَّْؿَت بِِؿْثِؾ َكاَلِم أَ َواْلَجَؿاطَ  ـَ اْلَؿَداِخؾَ  ْهِؾ السُّ
ُر مِ ، َمَع َأكََّؽ ُتَحذ  ٌّ

ِة َطـَْؽ َمْدَخؾِل

َن، ْٔ ٌّ َصاَلَؿا َأكََّؽ َسُقَؼاُل َطـَْؽ َمدْ  ا
ِء الَؿَشاِيَخ  َتَرْكَت  َخؾِل َٓ بَِؽ ، مِْثَؾَؿا َتَرَكَؽ َبْعُض َهُم  ُصالَّ

 ٌة!ؾَ ُوِسُؿقا بَِلكَُّفْؿ َمَداِخ َفُؿَباَشَرًة 

لِقُؾ َطَؾك َأنَّ فُ فَ    اَلًكا َوُفاَلًكا َمَداِخَؾةٌ َؿا َذْكُبُفْؿ؟ َوَما الدَّ
 
َطَؾك  َحتَّك ُتْرِسَؾ إَِلْقِفْؿ كَِتاَب َرد  اْلَؿْلِربِل

؟
 
ا َجَؾْسَت َمَع بعِضِفْؿ؟ َفؿَ  َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل ََحاِديَث َلؿَّ ْٕ َثاَر َوا ْٔ  !؟َلُفؿْ  اَذا ُقْؾَت َأَما َقَرُءوا َطَؾْقَؽ ا

ُروا الـَّاَس مِـُْفْؿ، َفَؼِديًؿا وَ  َصُػقا َأْهَؾ َفَلْطَداُء َدْطَقِة اْلَحؼ  َدائًِؿا َيـْبُِزوَن َأْهَؾ اْلَحؼ  بَِلْلَؼاٍب لُِقـَػ 

ـَِّة بِلَ  َؿٌة،السُّ ـْ إِْسحَ  َرَوى كَّفْؿ ُمَشب َفٌة ُمَجس  ُّ َط
َلَؽاِئل ـِ َراهَ الالَّ َطاَلَمُة َجْفٍؿ » :اَل َقْيِف َأكَُّف قَ اَق ْب



ـَ اْلَؽِذِب - ُهْؿ َطَؾك َأْهِؾ اْلَجَؿاَطةِ َدْطَقا :َوَأْصَحابِفِ 
َبْؾ ُهُؿ  .َأكَُّفْؿ ُمَشب َفةٌ  -َوَما ُأولُِعقا بِِف مِ

َؾُة، َوَلْق َجاَز َأْن ُيَؼاَل َلُفْؿ ُهُؿ اْلُؿَشب َفةُ  ْحُتِؿَؾ َذلَِؽ  اْلُؿَعط  َٓ»(2). 

ـَّةِ  ـْ َأْهِؾ السُّ  .إِكَُّفْؿ ُمَشب َفةٌ  :َفَلْصَحاُب َجْفٍؿ َيُؼقُلقَن َط

 َأْيًض 
ُّ
َلَؽائِل َماِم َأبِل اَوَرَوى الالَّ ـِ اإْلِ ـَّةِ » :َحاتٍِؿ َأكَُّف َقاَل  َط َكاِدَقِة َتْسِؿَقُتُفْؿ َأْهَؾ السُّ  َوَطاَلَمُة الزَّ

ةً  ثَ  :َحْشِقيَّ ْٔ  .(1)«ارِ ُيِريُدوَن إِْبَطاَل ا

َثاَر َفُقَؼاُل َمَداِخَؾٌة، َوُيَؼاُل هللاِ! ُسْبَحاَن ا ْٔ ٌة َوَما ِطـَْدُهْؿ إِ َحْش  :َيْؼَرُءوَن ا َثارُ ِقيَّ ْٔ  !َّٓ ا

َٓ ُيْعجِ  :َأْصَبْحَت َتْسَؿُع َطَؾك اْلَؼـََقاِت اْلَػَضائِقَّةِ  ِء  َٓ ِء َكابَِتُة ُسقٍء، َهُم َٓ ُبُفْؿ اْكَتبِِف! اْلَؿَداِخَؾُة َهُم

 َوَكَذا َوَكَذا، ِسقُروا َطَؾك َصِريَؼتِ  .َأَحدٌ 
ُّ
َْلَباكِل ْٕ ـُ َباٍز َوا ِفْؿ، لَِؿاَذا َلْؿ ُيْعِجْبُفْؿ َأَحٌد؟! َلْؼد َأْطَجَبُفُؿ اْب

يَة  َٓ َلَػاٍت، َوَتْرَك ُكُتِب ، َواْكتَِخاَباٍت، َوَبْرَلَؿاَكاٍت، َوَأْحَزاًبا، َوِديُؿْؼَراصِقًَّة، َوُمَخاْؿَرَأةِ الُتِريُدوَن ِو

َٓ َأَحَد ُيَعؾ ُؼ، لَِؿاَذا؟ ـَ اإْلَْخَقاِن َوَغْقِرِهْؿ، ُتريُدوَن َهَذا َو
َْهَقاِء مِ ْٕ ـَِّة، َوَتْؼِريَب َأْهِؾ ا َهْؾ َأْكُتْؿ  السُّ

ـُ َقطُّ 
َٓ ُيْؿؽِ  .َأْكبِِقاُء َأْم ُرُسٌؾ َمْعُصقُمقَن؟ َهَذا 

َماُم َأُبق ُمَح  ٍد اْلَبْرَبَفاِريُّ فِل َقاَل اإْلِ ـ ةِ »ؿ  ُجَؾ َيُؼقُل » :«َشْرِح السُّ ُفاَلٌن ُمَشب ٌف،  :َوإِْن َسِؿْعَت الرَّ

 
ٌّ
 .(2)«َوُفاَلٌن َيَتَؽؾَُّؿ فِل التَّْشبِقِف، َفاتَِّفْؿُف، َواْطَؾْؿ َأكَُّف َجْفِؿل

                                                 

 (.3/588) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"( 2)

وطالمُة أهِؾ البَِدِع الَققِقَعُة يف أهِؾ إََثِر وطالمُة » (:211-1/211) "اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"قال يف ( 1)

ـَِّة َحْشِقيَّةً  َكاِدَقِة تسؿقُتُفؿ أهَؾ السُّ ِة  ُيِريُدوَن إِْبَطاَل أَثاِر، :الزَّ ـَِّة ُمَشب َفًة وطالمُة الَؼَدِريَّ وطالمُة الَجْفِؿقَِّة تسؿقُتُفؿ أهَؾ السُّ

افَِضةِ  ـَِّة ُمخالػًة وُكْؼَصاكِقًَّة، وطالمُة الرَّ تسؿقُتُفؿ أهَؾ  تسؿقُتُفؿ أهَؾ إَثِر ُمجربًة، وطالمُة الُؿْرِجَئِة تسؿقُتُفؿ أهَؾ السُّ

ـَِّة َكاِصَبةً  َّٓ اْسٌؿ َواِحٌد، وَيْسَتِحقُؾ أْن تجؿَعُفؿ هذه إسؿاءُ وٓ َيْؾحَ  .السُّ ـَِّة إ اطتؼاد أهؾ "واكظر أيًضا: «. ُؼ أهَؾ السُّ

 (.3/588) "السـة والجؿاطة



                                                                                                                                                     

 (.228)ص "شرح السـة"( 2)

وطالمات أهؾ البدع شدة معاداهتؿ » :-(214-1/213) "الحجة يف بقان الؿحجة"كؿا يف -وقال إسؿاطقؾ الصابقين 

 «.، واحتؼارهؿ لفؿ، وتسؿقتفؿ إياهؿ حشقية وجفؾة وضاهرة ومشبفةملسو هيلع هللا ىلصؿؾة أخبار الـبل لح

فنذا رأيت الرجؾ يذكر مالؽ بـ أكس، وسػقان » (:2/511) "الحجة يف بقان الؿحجة"وقال أبق الؼاسؿ األصبفاين يف 

دريس الشافعل، وإئؿة بـ سعقد الثقري، وطبدالرحؿـ بـ طؿرو إوزاطل، وطبداهللا بـ الؿبارك، ومحؿد بـ إ

بخقر فاطؾؿ أكف مـ أهؾ السـة، وإذا رأيت الرجؾ يخاصؿ يف ديـ اهللا ويجادل يف كتاب اهللا فنذا ققؾ لف: قال  -الؿرضققـ 

، قال: )حسبـا كتاب اهللا( فاطؾؿ أكف صاحب بدطة، وإذا رأيت الرجؾ إذا ققؾ لف: لَؿ ٓ تؽتب الحديث؟ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا 

ك( فاطؾؿ أكف صاحب بدطة، وإذا رأيتف يؿدح الػؾسػة والفـدسة ويؿدح الذيـ ألػقا الؽتب فقفا: يؼقل: )العؼؾ َأْول

 «.فاطؾؿ أكف ضال، وإذا رأيت الرجؾ يسؿل أهؾ الحديث حشقية أو مشبفة أو كاصبة: فاطؾؿ أكف مبتدع

ق إبراهقؿ بـ طثؿان بـ وقد َصـَّػ أبق إسحا» (:537-533)ص "الػتقى الحؿقية"وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

وذكر فقف كالم السؾػ وغقرهؿ مـ معاين هذه  "تـزيف الشريعة طـ إلؼاب الشـقعة"درباس الشافعل جزًءا أسؿاه: 

إلؼاب، وذكر أن أهؾ البدع كؾُّ ِصـػ مـفؿ يؾؼب أهؾ السـة بؾؼب افرتاه، يزطؿ أكف صحقح طؾك رأيف الػاسد، كؿا أن 

بللؼاب افرتوها. فالروافض تسؿقفؿ كقاصب، والؼدرية يسؿقهنؿ مجربة، والؿرجئة  ملسو هيلع هللا ىلصـبل الؿشركقـ كاكقا يؾؼبقن ال

يسؿقهنؿ شؽاًكا، والجفؿقة تسؿقفؿ مشبفة، وأهؾ الؽالم يسؿقهنؿ حشقية وكقابت، وغثاء، وغثًرا ... إلك أمثال ذلؽ، 

 «.رة مػرتًياتارة مجـقًكا، وتارة شاطًرا، وتارة كاهـًا، وتا ملسو هيلع هللا ىلصكؿا كاكت قريش تسؿل الـبل 

فؿا ذكب أهؾ السـة والحديث إذا كطؼقا بؿا كطؼت بف » (:263-1/262) "الصقاطؼ الؿرسؾة"وقال ابـ الؼقؿ يف 

الـصقص وأمسؽقا طؿا أمسؽت طـف، ووصػقا اهللا بؿا وصػ بف كػسف ووصػف رسقلف، وردوا تلويؾ الجاهؾقـ واكتحال 

ـة الؿحـة، وقالقا طؾك اهللا ويف اهللا بغقر طؾؿ، فردوا باصؾفؿ وبقـقا زيػفؿ الؿبطؾقـ، الذيـ طؼدوا ألقية الػتـة وأصؾؼقا أط

وكشػقا إفؽفؿ، وكافحقا طـ اهللا ورسقلف، فؾؿ يؼدروا طؾك أخذ الثلر مـفؿ إٓ بلن سؿقهؿ: مشبفة مؿثؾة مجسؿة 

هبذه الـصقص، وتؽؾؿ  حشقية، ولق كان لفمٓء طؼقل لعؾؿقا أن التؾؼقب هبذه إلؼاب لقس لفؿ، وإكؿا هق لؿـ جاء

هبا، ودطا إمة إلك اإليؿان هبا ومعرفتفا، وهناهؿ طـ تحريػفا وتبديؾفا، فدطقا التشـقع بؿا تعؾؿقن أكتؿ وكؾ طاقؾ 

 ...«.مـصػ أكف كذب ضاهر وإفؽ مػرتى 

ـة ويـبزوهنؿ فؿـ صريؼة أهؾ البدع أهنؿ يرمقن أهؾ الس» (:12)مادة رقؿ  "شرح الحؿقية"وقال العالمة الراجحل يف 

 «.بالعققب وإلؼاب تـػقًرا لؾـاس طـ الحؼ والعقاذ باهللا



د  َدائًِؿا ِطـَْد َأْهِؾ اْلبَِدِع، َيتَ  ـَِّة َفَفِذِه َصِريَؼُة الرَّ َْلَؼاِب   بِـَْبِزِهؿْ َطاَوُلقَن َطَؾك َأْهِؾ السُّ ْٕ َرةِ بِا ، الُؿـَػ 

ابِقَِّة،  ـْ َدْطَقتِـَا، فَ مِْثُؾ اْلَقهَّ
ُر مِ ابِقٌَّة، َوبِالتَّالِل ُيـَػَّ َن ُمتََّفُؿقَن بَِلكَّـَا َوهَّ ْٔ ـُ إَِلك ا ِء َيُؼقُلقَن: ـَْح َٓ َهُم

ِء تَ  َٓ ابِقٌَّة، َهُم  .إَِلك آِخِرهِ  ...ْقِؿقُّقَن، َوهَّ

ـَ َحتَّك َيْعَؾَؿ إِكََّؿا  ُكتََّفُؿ بِفِ ُكؾُّ َما  :َفاْلَحِؼقَؼةُ  َّ فِل َهَذا اْلَؿَؼاِم َأْن ُأَبق 
ُهَق اْفتَِراٌء: َوَطَؾْقِف َفَقاِجٌب َطَؾل

 .إِْخَقاكِل َكاَلَم َأْهِؾ اْلَعَؾِؿ فِل َذلَِؽ 

ءِ  َوَقْد َأَثارَ  َٓ َيَّاِم، َبعْ  َهُم ْٕ ـَِّة فِل َهِذِه ا ُبَفاِت َحْقَل َأْهِؾ السُّ َطَؾك َرْأِسَفا َأكَُّفْؿ ُطَؾَؿاُء وَ َض الشُّ

ْؾَطانِ  ـَِّة فِل َذلَِؽ  :السُّ َم َبَقاُن َمـَْفِج َأْهِؾ السُّ ِؿ الظَّالِِؿ، َوَقْد َتَؼدَّ
، لَِؼْقلِِفْؿ بُِحْرَمِة اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِ

َطاِة َوالتَّْصِريُح بَِلْسَؿائِِفْؿ، َيْعـُقنَ  َوَكَذلَِؽ  ـَ  :َأنَّ َمـَْفَجُفْؿ َتْجِريُح اْلُعَؾَؿاِء َوالدُّ ـَ َواْلِحْزبِق ق ق الثَّْقِري 

 .َوَأْهَؾ اْلبَِدعِ 

ْقُخ اْلَػْقَزانُ َوَقْد  َباَب بِاْلُؽُتِب اْلِػْؽرِ  :ُسئَِؾ الش  ِة اْلُؿْحَتِقَيِة َطَؾك َفنِنَّ َبْعَض الـَّاِس َيْربُِط الشَّ يَّ

َٓ َيْخَػك َطَؾكالتَّ  ـْ َأْصَحابَِفا  ْؽِػقِر َوَما 
ـْ َهِذِه اْلُؽُتِب َومِ

ُر مِ ََباصِقِؾ، َوِطـَْدَما ُكَحذ  ْٕ ـَ ا
َفِضقَؾتُِؽْؿ مِ

ـْ َمـَْفِج ُطَؾَؿاِئـَا، َوُطَؾَؿاُؤَكا َيْؽَتُػقَن بَؼْقلِ  َهَذا َلْقَس  :َيُؼقُلقنَ 
ِض  )َما :مِ َباُل َأْقَقاٍم( ُدَوَن التََّعرُّ

ـْ  -هللاَُحِػَظُفْؿ ا-لأِْلَْسَؿاِء، َفَؽَتْبُت َهِذِه الـَِّصقَحَة لَِبَقاِن َمـَْفِج ُطَؾَؿائِـَا 
فِل َكْؼِد اْلُؿَخالِِػ، آُمُؾ مِ

ص اَلَع َطَؾْقَفا َوالتَّْعؾِ 
ِ
َد هللاُ َتُعؿَّ اْلَػاِئَدُة، َحِػَظُؽُؿ ا َحتَّك قَؼ بَِؿا َيَراُه َفِضقَؾُتُؽؿْ َفِضقْؾتُِؽْؿ آ َوَسدَّ

 .ُخَطاُكؿْ 

ـُ ُهَؾْقٍؾ اْلُعَؿرُ َس  :اْبـُُؽؿْ   فِل َحائَِؾ  ِعقُد ْب
 
 .هـ30/3/2415ُمِديُر اْلَؿْعَفِد اْلِعْؾِؿل

 :َؿا َيِؾلبِ  َفَلَجاَب 



الَُم َوَرْحَؿُة ا َؾْعُت َطَؾْقَفا هللاِ َوَطَؾْقُؽُؿ السَّ ا، َيْجُدُر َوَبَرَكاُتُف، اصَّ َكَؿا َصَؾْبُتْؿ، َوَأَرى َأكََّفا ُمـَاِسَبٌة ِجدًّ

 .فِل ُجُفقِدُكؿْ هللاُ َكْشُرَها َوَتْقِزيُعَفا، َباَرَك ا

ـُ َفْقَزاَن اْلَػْقَزانُ َبُف/َصالِ َكتَ   .(2)هـ3/4/2415ُطْضُق َهْقَئِة ِكَباِر اْلُعَؾَؿاِء فِل  ُح ْب

                                                 

 لسعقد بـ هؾقؾ العؿر. "مؼدمة كتاب الـصقحة"اكظر: ( 2)

، وها هل بعض الـصقص فؿأهؾ األهقاء والبدع والتعامؾ معمـ مـ مـفج أهؾ السـة يف التحذير  وقد تؼدم أيًضا صرٌف 

 لبدع، والرد طؾقفؿ، وطؾك الؿخالػ طؿقًما:يف التحذير مـ كتب أهؾ األهقاء وا

شفدت أبا زرطة ُسئؾ طـ الحارث الؿحاسبل » (:562-2/561) "سمالتف ألبل زرطة الرازي"قال البرذطل يف 

وكتبف فؼال لؾسائؾ: إياك وهذه الؽتب، هذه كتب بدع وضالٓت، طؾقؽ بإثر: فنكؽ تجد فقف ما يغـل طـ هذه 

ؽتب طربة. قال: مـ لؿ يؽـ لف يف كتاب اهللا طربة فؾقس لف يف هذه الؽتب طربة، بؾغؽؿ أن الؽتب. ققؾ لف: يف هذه ال

مالؽ بـ أكس، وسػقان الثقري، وإوزاطل، وإئؿة الؿتؼدمقـ صـػقا هذه الؽتب يف الخطرات والقساوس وهذه 

الرحقؿ الدبقؾل ومرة بحاتؿ إصؿ، همٓء ققم خالػقا أهؾ العؾؿ فلتقكا مرة بالحارث الؿحاسبل، ومرة بعبد  ؟!إشقاء

 «.ومرة بشؼقؼ البؾخل. ثؿ قال: ما أسرع الـاس إلك البدع

 :أمقر، مـفا ستػاد مـ هذا األثريُ و

فؽتب الحارث  :أن مـفج السؾػ التحذير مـ أهؾ البدع وكتبفؿ طؾك الرغؿ مـ أهنا ٓ تخؾق مـ فقائد -ًل أو  

 الخقر والػقائد.مـ الؿحاسبل فقفا 

 ؿصؾحة ما كالرد طؾقفا، ففذا أمر آخر.لأو  ،مسللة كظر العالؿ يف كتب الؿبتدطة أحقاًكا لعؾة ما وأما

طؾقؽ بإثر، فنكؽ تجد فقف ما يغـل طـ »اكظر إلك ققل أبل زرطة: و، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كتاب اهللا وسـة الـبل  السؾِػ  ثُّ َح  -ثاكًقا

 «.هذه الؽتب

وشروحاهتا ٕهؾ العؾؿ الراسخقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوسـة الـبل  ،تاب اهللا وتػسقرهبالؿسؾؿ وصالب العؾؿ أن يشغؾ كػسف بؽ فحريٌّ 

ًٓ مـ أن يضقع وقتف يف الـظر يف كتب الؿبتدطة بحجة أن فقفا خقًرا وفقائد ، فقؼع يف قؾبفؾعؾفا تمثر : فمـ أهؾ السـة، بد

 يف البدطة مـ حقث ٓ يدري كؿا حدث لعدد مـ كبار أهؾ العؾؿ، واهللا الؿستعان.

وقد ققؾ لـا: اتؼقا زلة العالؿ، وزلة العؾؿ ٓ ُتعرف حتك » (:47-46)ص "إصالح غؾط أبل طبقد"قتقبة يف  وقال ابـ

ُتؽشػ، وإن لؿ ُتعرف هؾؽ هبا الؿؼؾدون، ٕهنؿ يتؾؼقهنا مـ العالؿ بالَؼبقل، وٓ يرجعقن إٓ باإلضفار لفا وإقامة 

ـ الـاس وٓ يضع إمقر مقاضعفا أن هذا اغتقاب لؾعؾؿاء، الدٓئؾ طؾقفا وإحضار الرباهقـ. وقد يظـ مـ ٓ يعؾؿ م



                                                                                                                                                     

وَصْعـ طؾك السؾػ، وِذْكر لؾؿقتك، وكان يؼال: )اطُػ طـ ذي قرب(. ولقس ذلؽ كؿا ضـقا: ٕن الغقبة سب الـاس بؾئقؿ 

ف، أو زلة يف فلما هػقة يف حر .إخالق وذكرهؿ بالػقاحش والشائـات. وهذا إمر العظقؿ الؿشبف بلكؾ الؾحقم الؿقتة

معـك، أو إغػال أو َوْهؿ وكسقان، فؿعاذ اهللا أن يؽقن هذا مـ ذلؽ الباب، أو يؽقن لف ُمشاكالً أو مؼارًبا، أو يؽقن الؿـبف 

طؾقف آثًؿا، بؾ يؽقن ملجقًرا طـد اهللا، مشؽقًرا طـد طباده الصالحقـ، الذيـ ٓ يؿقؾ هبؿ هقى، وٓ تدخؾفؿ طصبقة، وٓ 

ب، وٓ َيؾػتفؿ طـ استباكة الحؼ حسد.يجؿعفؿ طؾك الباص  ؾ تحزُّ

وقد كـَّا زماًكا كعتذر مـ الجفؾ، فؼد صركا أن كحتاج إلك آطتذار مـ العؾؿ، وكـا كممؾ شؽر الـاس بالتـبقف والدٓلة، 

فصركا كرضك بالسالمة، ولقس هذا بعجقب مع اكؼالب إحقال، وٓ ُيـؽر مع تغقر الزمان، ويف اهللا خؾػ وهق 

 «.الؿستعان

ـُ  ٓ يؾزم مـ التحذير مـ كتاٍب  تـبقف: يف صاحبف، خصقًصا إن كان مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ  ُح دْ أو الؼَ  ما والرد طؾقف الطع

 الؿشفقد لفؿ بالعؾؿ والسـة.

اطؾؿ أن ِذْكر اإلكسان » (:8-7)ص "الػرق بقـ الـصقحة والتعققر"وهذا كالم صقيؾ لبـ رجب ذكرتف ألهؿقتف، قال يف 

ا يؽره محرم إذا كان الؿؼصقد مـف مجرد الذم والعقب والـؼص. فلما إن كان فقف مصؾحة لعامة الؿسؾؿقـ خاصة بؿ

لبعضفؿ، وكان الؿؼصقد مـف تحصقؾ تؾؽ الؿصؾحة فؾقس بؿحرم بؾ مـدوب إلقف، وقد قرر طؾؿاء الحديث هذا يف 

ى بقـفؿا مـ الؿتعبديـ كتبفؿ يف الجرح والتعديؾ وذكروا الػرق بقـ جرح الرواة وبقـ الغ وا طؾك َمـ سقَّ قبة وردُّ

 وغقرهؿ مؿـ ٓ يتسع طؾؿف.

اظ الحديث وٓ التؿققز بقـ َمـ ُتؼبؾ روايتف مـفؿ ومـ ٓ ُتؼبؾ، وبقـ تبققـ خطل مـ  وٓ فرق بقـ الطعـ يف رواة حػَّ

َل شقًئا مـفا طؾك غقر تلويؾف وتَ  ؽأخطل يف ففؿ معاين الؽتاب والسـة وتلوَّ ر مـ آقتداء بف تؿسَّ ٓ يُ  بؿا ؿسَّ ؽ بف، لُقحذَّ

 فقؿا أخطل فقف، وقد أجؿع العؾؿاء طؾك جقاز ذلؽ أيًضا.

مـ التػسقر وشروح الحديث والػؼف واختالف العؾؿاء وغقر -ولفذا كجد يف كتبفؿ الؿصـػة يف أكقاع العؾقم الشرطقة 

 مـ أئؿة السؾػ والخؾػ مـ الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ.مؿتؾئة بالؿـاضرات، ورد  أققال مـ ُتَضعَّػ أققالف  -ذلؽ

ا وٓ كؼًصا، الؾفؿ إٓ أن يؽقن  ولؿ يرتك ذلؽ أحد مـ أهؾ العؾؿ، وٓ ادطك فقف صعـًا طؾك مـ ردَّ طؾقف ققلف وٓ ذمًّ

ه ومخالػتف: إقامًة الؿصـ ػ مؿـ ُيػِحش يف الؽالم ويسلء إدب يف العبارة، فُقـَؽر طؾقف فحاشتف وإساءتف دون أصؾ رد  

لؾحجج الشرطقة وإدلة الؿعتربة. وسبب ذلؽ أن طؾؿاء الديـ كؾفؿ مجؿعقن طؾك قصد إضفار الحؼ الذي بعث اهللا 

وٕن يؽقن الديـ كؾف هللا، وأن تؽقن كؾؿتف هل العؾقا، وكؾفؿ معرتفقن بلن اإلحاصة بالعؾؿ كؾف مـ غقر  ملسو هيلع هللا ىلصبف رسقلف 

د مـفؿ وٓ ادطاه أحد مـ الؿتؼدمقـ وٓ مـ الؿتلخريـ: فؾفذا كان أئؿة السؾػ شذوذ شلء مـف لقس هق مرتبة أح



ْقَخ  ا  َلؿْ  -هللاَُحِػَظُف ا-َفنِنَّ الشَّ َْسَؿاِء مِؿَّ ْٕ ََباصِقِؾ َوَبَقاَن ِذْكِر ا ْٕ ُيَعؾ ْؼ َطَؾك َهَذا، َوَلْؿ َيُؼْؾ بَِلنَّ َبَقاَن ا

ـُ فِقْفْؿ بَِلكَُّفْؿ َكْقَت َوَكْقَت  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوُيْطَع  .إَِلك آِخِرهِ  ...ُيَخالُِػ َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ

َكَُّفْؿ َيُؼقُلَقنَ 
ِ
ـْ  َوٕ ـَّةِ َط ْكَصاِف فَ إَِلك آِخِرِه،  ،َمْدَخؾِقَّةٌ  ،َجامِقَّةٌ : َأْهِؾ السُّ ـَ اإْلِ ـَ اْلُؿـَاِسِب َيا ،ِؿ

 َومِ

ْقِخ  لَكاَلَم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِ َأْن َكْذُكَر  ُؿَؼاِم َوإِْحَؼاًقا لِْؾَحؼ  َهَذا الْ  فِل إِْخَقاكِل  اْلؿَ  َربِقعٍ  الشَّ
 
ْقِخ  ْدَخؾِل  َوالشَّ

 ُمَحؿَّ 
 
ِء َأنَّ  :د َأَمان اْلَجامِل َٓ ـْ َكْثَرِة َكاَلِم َهُم

َكَُّؽْؿ َقْد َتُظـُّقَن مِ
ِ
ـِ ٕ ْقَخْق ٌل  الشَّ  !ُمْبَتِدَطٌة ُضالَّ

ـُ ُكـْؽُِر مَ   اَذا؟َولَِفَذا َكْح

ـَِّة إَِلك َجَؿاَطٍة اْسُؿُفْؿ  كِْسَبةُ الَِّذي ُكـْؽُِرُه ُهَق  ًئاَوَلقْ ، َؿَداِخَؾةُ الَأْهِؾ السُّ ْقِخ َربِقعٍ  َس َهَذا َتَبرُّ ـَ الشَّ
 مِ

 ؿَ ال
 
ْقُخ َربِقٌع َلْسـَا ْدَخؾِل ـُ ، َفالشَّ ـَ َكْح ِذي َن، َوَقْد  َطَؾْقفِ  لْثـِ كُ الَّ ْٔ َـّ  َأْثـَك َطَؾْقفِ ا

اْلُعَؾَؿاُء اْلؽَِباُر، َوَلؽِ

ـَِّة َواْلَجؿَ  ْقَخ َربِقًعا إَِذا َخاَلَػ ُأُصقَل َأْهِؾ السُّ اهُ اَطِة َكَتَؽؾَُّؿ فِقِف َوَلْق الشَّ ـِ  َزكَّ اْلُعَؾَؿاُء اْلؽَِباُر، َوَلؽِ

َن َمْعُروٌف بَِؿـَْفِجفِ هللاِ اْلَحْؿُد  ْٔ ُجُؾ إَِلك ا  .الرَّ

ْقَخ َوِحقًدا لَ  ـُ َهاِدي بِاْختَِصاٍر، َلَعؾ  الش  ْقُخ َربِقُع ْب ـِ الش  َفُؽْؿ َم ل َأْن ُأَطرِّ
ْؿ َيْسَؿْع َفاَلُبد  َيا إِْخَقاكِ

 .َطـُْف َكثِقًرا

دِّ َطَؾك َأْهِؾ األَْهَقاِء: اُه الُعَؾَؿاُء، َوَخاَصًة فِل َباِب الَجْرِح والت ْعِديِؾ، َوالر  ْقُخ َربِقٌع َقْد َزك   الش 

قِف اْلُعَؾَؿاُء فِل َباِب اْلِعَبادَ  َٓ اْكَتبُِفقا! َتْزِكَقُة اْلُعَؾَؿاِء فِل َماَذا؟ َفَؼْد ُيَزك  ِة، َأْو فِل َباِب اْلِعْؾِؿ، َو

قَكُف فِل َباِب اْلَجْرِح َوالتَّْعِديؾِ  اُه  :َفـَُؼقُل  :ُيَزكُّ ُدوِد َفَؿا َزكَّ ا َباُب الرُّ ، َأمَّ ْقُه فِل َباٍب َخاصٍّ اْلُعَؾَؿاُء َزكَّ

                                                                                                                                                     

الؿجؿع طؾك طؾؿفؿ وفضؾفؿ يؼبؾقن الحؼ مؿـ أورده طؾقفؿ وإن كان صغقًرا، ويقصقن أصحاهبؿ وأتباطفؿ بؼبقل 

 فراجعف إن شئت. ،إلك آخر كالمف الؿاتع«. الحؼ إذا ضفر يف غقر ققلفؿ

 .$لؾعالمة بؽر أبق زيد  "الردود"مـ كتاب  "الرد طؾك الؿخالػ مـ أصقل اإلسالم"مبحث  :واكظر لؾػائدة



ْقِخ َربِقٍع ُهَق َماَذا َيا  َنَّ الَِّذي اْكُتِؼَد َطَؾك الشَّ
ِ
ُدوِد، َفاْكُظُروا إَِلك َتْزِكَقِة اْلُعَؾَؿاُء: ٕ إِْخَقاكِل؟ ُهَق َباُب الرُّ

ُدوِد َأْم َتـَاَوَلِت اْلِعَباَدةَ   َوالطَّاَطَة َوَكَذا َوَكَذا؟ اْلُعَؾَؿاِء، َهْؾ َتـَاَوَلْت َباَب الرُّ

ـُ َباٍز $ال َقاَل  َمُة اْب ـْ ُيْخطُِئ » :َعال  ـُ َباٍز ُردَّ َطَؾْقِف،َيا َشْقُخ َربِقُع ُردَّ َطَؾك ُكؾ  َم  ، َلْق َأْخَطَل اْب

ـُ إِْبَراِهقَؿ ُردَّ َطَؾْقفِ   .(2)َوَأْثـَك َطَؾْقِف َثـَاًء َططًِرا .«َلْق َأْخَطَل اْب

ْقُخ َطْبُدا ـْ َأْرَبَعَة َطَشَر َطاًما، » :اأْلَْحَؿرِيُّ هللاِ َوَقاَل الش 
ـَ َباٍز َقْبَؾ َأْكثَر مِ َيا  :َفُؼْؾُت َسَلْلُت َشْقَخـَا اْب

َطاةِ  ـُ فِل ُفاَلٍن َوُفاَلٍن َوفِل الدُّ ْقُخ َربِقٌع َيْطَع ْقُخ  .َشْقَخـَا، الشَّ ِؼ ا :َفَؼاَل الشَّ ُجُؾ إَِماٌم فِل هللاَاتَّ ، َفالرَّ

ـَّةِ  ـْ كَِتاِب وَ  .«السُّ
اِديَّ »: َهَذا مِ َػِة اْلَحدَّ

د  َطَؾك الطَّائِ َؾِػقَِّة فِل الرَّ ِت السَّ َٓ  .(60)ص "ةِ الـُُّؼق

ـِ الشَّ وَ  ي د َكاِصر الد  ْقَخ َتْزكَِقُتفُ  ْقُخ ُمَحؿَّ ، َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن َأنَّ الشَّ
ُّ
َْلَباكِل ْٕ ا ا  َشِحقُح َوَأكَّف ، َطِزيَزٌة ِجدًّ

 ؟التَّْزكَِقِة، َماَذا َيُؼقُل 

ـِ األَْلَباكِ  َقاَل  ي د َكاِصر الدِّ َمُة ُمَحؿ  إِنَّ َحامَِؾ َراَيـِة اْلَجْرِح  :تَِصاٍر َأُقـقُل َوبِاْخ » :$ لُّ اْلَعال 

ْكُتقُر َربِقعٌ  ، ُهَق َأُخقَكا الدُّ  .«َوالتَّْعـِديِؾ اْلَقْقَم فِل اْلَعْصِر اْلَحاِضِر َوبَِحؼٍّ

 
َّ
َْلَباكِل ْٕ ْقَخ ا َّٓ إَِذا َكَسْبَت الشَّ  !إَِلك اْلَؿَداِخَؾةِ َأْيًضا اْكَتبِْف َيا َشْقُخ َوِحقُد! إِ

ْكُتقُر »يؼقل:  ، ُهَق َأُخقَكا الدُّ إِنَّ َحامَِؾ َراَيَة اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِؾ اْلَقْقَم فِل اْلَعْصِر اْلَحاِضِر َوبَِحؼٍّ

وَن َطَؾْقِف بِِعْؾٍؿ َأَبًدا، َواْلِعْؾُؿ َمَعفُ  َٓ َيردُّ وَن َطَؾْقِف  ـَ َيردُّ  .(1)«َربِقٌع، َوالَّذي

 ؟!َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ 

                                                 

 (.22)ص "الثـاء البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع"( 2)

 (.23)ص "الثـاء البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع"( 1)



ـْ َباِب اأْلََماَكِة، َقاَل  ْقُخ َتْعِؾقًؼا َكُؼقُلُف ِم َؼ الش  َوإِْن ُكـُْت َأُققُل َدائًِؿا، َوُقْؾُت َهَذا اْلَؽاَلَم َلُف » :ُثؿ  طؾ 

ٍة، إِكَُّف َلْق َيَتَؾطَُّػ فِل ُأْسُؾقبِِف َيُؽقُن َأْكَػَع لِْؾُجْؿُفقرِ  ـْ َمرَّ
 .«َهاتِِػقًّا َأْكَثَر مِ

ُْسُؾقِب َفَؼْط التَّ  ْٕ ُر و َيُؽقُن َأْكَػَع لِْؾُجْؿُفقِر،َؾطُُّػ فِل ا ُْسُؾقِب َما ُيَحذَّ ْٕ ٌة فِل ا الَِّذي ِطـَْدُه ِشدَّ

ـَّةِ َبْؾ مِـُْف َلْقاًل َوَكَفاًرا،  ـْ َيُؼقُل بَِؽاَلِم َأْهِؾ السُّ ُخُروُج )الْ  :، َفالَِّذي َيُؼقُل إَِلك الَؿَداِخَؾةِ  َوُيـَْسُب ُكؾُّ َم

 ،
ٌّ
، َوالَِّذي َيُؼقُل: َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ َحَراٌم( َهَذا َمْدَخؾِل

ٌّ
َوالَِّذي )اْلِحْزبِقَُّة َحَراٌم( َهَذا َمْدَخؾِل

، َيُؼقُل: 
ٌّ
ْكتَِخاَباُت َحَراٌم( َهَذا َمْدَخؾِل

ِ
يُؿْؼَراصِقَُّة َحَراٌم( َهَذا َمْدَخؾِ َوالَِّذي َيُؼقُل: )آ  )الد 

ٌّ
َّٓ  .ل َوإِ

تِل َذَكْرَكاَها َلَؽ فَ  ُُمقِر الَّ ْٕ  .َلْكَت َطَؾك َماَذا َأَقْؿَت َكؾَِؿَتَؽ؟ َأَقْؿَتَفا َطَؾك َهِذِه ا

ْقُخ   إَ  َفَقُؼقُل الشَّ
ُّ
ـَ الـَّاِس، َسَقاٌء » :$ ْلَباكِل

َلْق َيَتَؾطَُّػ فِل ُأْسُؾقبِِف َيُؽقُن َأْكَػَع لِْؾُجْؿُفقِر مِ

َّٓ َما َأَشْرُت َكاُكقا مَ  ُجِؾ إِْصاَلًقا، إِ ـْ َحْقُث اْلِعْؾُؿ َفَؾْقَس ُهـَاَك َمَجاٌل لِـَْؼِد الرَّ
ا مِ إَِلْقِف َعُف َأْو َطَؾْقِف، َأمَّ

ُْسُؾقِب  ْٕ ِة فِل ا دَّ ـَ الش 
ٍء مِ

ْ
ـْ َشل

 .(2)«آكًِػا مِ

ِذي َرَأْيُتُف فِل كَِتاَباِت الشَّ » :$َوَقاَل َأْيًضا  َٓ َأْذُكُر َأكَّل َرَأْيُت َلُف إِنَّ الَّ ْقِخ َربِقٍع َأكََّفا ُمِػقَدٌة، َو

ـِ اْلَؿـَْفِج الَِّذي َكْؾَتِؼل َمَعُف َوَيْؾَتِؼل َمَعـَا فِقفِ   .(1)«َخَطًل َوُخُروًجا َط

 َؿا َرْأُيَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد؟!فَ 

ْقِخ ُمْؼبٍِؾ َأْم َأكَّفُ َكْلُخُذ َأْيًضا َكاَلَم  ُـّ َمدْ  الشَّ ؟ َأُض ٌّ
،  -هللاُإِْن َشاَء ا-َخؾِل

ٌّ
َأكَُّف َلْقَس َمْدَخؾِقًّا، ُهَق َواِدِطل

 .َوَلْقَس َمْدَخؾِقًّا
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ـْ  ِء ُطَؾَؿاُء اْلَعْصرِ َتْؼَرأُ َيا َأِخل َيا َم َٓ ْقُخ ُمْؼبُِؾ  :، اْكُظْر، َهُم ـُ باٍز، الشَّ ْقُخ اب ، الشَّ ُّ
َْلَباكِل ْٕ ْقُخ ا الشَّ

ـُ َهاِدي  .ْب

ـُ َهاِدي َقا ْقُخ ُمْؼبُِؾ ْب ـَ َهاِدي َحِػَظُف ا َوَأَكا َأْكَصُحُؽْؿ َأْن َتْسَلُلقا» :$َل الش  ْقَخ َربِقَع ْب هللاُ الشَّ

، َفُفَق َأْطَرُف الـَّاِس بِِفْؿ َوبَِحِؼقَؼتِِفْؿ َتَعاَلك ـَ ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـْ ُطُؿِرِه اْلَؽثِقُر َمَع اإْلِ
: َفَؼْد َذَهَب مِ

ـْ ِطْؾِؿِف، َوَأَكا  .قَؼِة اْلَجَؿاَطاِت َوَحؼِ 
ـْ َتْسَتِػقُدوَن مِ

ْقَخ َربِقًعا، َلؽِ َٓ َأْصُؾُب مِـُْؽْؿ َأْن ُتَؼؾ ُدوا الشَّ َوَأَكا 

َٓ َفِريًدا َمالًِؽا، َبْؾ َتْسَتْػتِل َرُجاًل َصالًِحا َطالًِؿا مِ  اَد َو ـَ اْلُعَؾَؿاِء َلْؿ َأُقْؾ َلَؽ َتْسَتْػتِل َمْحُؿقًدا اْلَحدَّ

ـَ  ْخَقاِن اْلُؿْػؾِِسق ََفاِضِؾ َقَطَع َشْقًصا َكبِقًرا َمَع اإْلِ ْٕ  .(2)«ا

ْقُخ ُمْؼبٌِؾ َأْيًضا  ـِ اْلَجَؿاَطاِت فِل َهَذا » :$َوَقاَل الش  ـْ َأْبَصِر الـَّاِس بِاْلَجَؿاَطاِت َوبَِدَخ
مِ

ـُ َهاِدي -اْلَعْصِر  ْقُخ َربِقُع ْب َُخ الشَّ ْٕ  .(1)«ا

ْقُخ ُمْؼبٌِؾ  ٌء َطِجقٌب! َيُؼقُل الشَّ
ْ
ـْ َأْبَصِر الـَّاِس( :َشل

  .)مِ
ُّ
َْلَباكِل ْٕ )ُهَق بَِحؼٍّ َحامُِؾ َراَيِة  :َوَيُؼقُل ا

َٓ َتْرَكْب َمطِ  .اْلَجْرِح َوالتَّْعِديِؾ( قًَّة إَِذْن َهَذا اْلَؿدُح فِل َأي  َباٍب؟ فِل اْلَباِب اْلَخاص  َيا َشْقُخ َوِحقُد، 

 .َأْكَت َتْجَفُؾَفا

ْقِخ َربِقٍع َخَطٌل، َفاْذُكِر اْلَخَطَل َما فِل وَ  ـْ إِْن َكاَن لِؾشَّ
ا .َأْخَطَل فِل َكَذا :إِْشَؽاٌل، ُقْؾ َذلَِؽ َلؽِ َأْن  َأمَّ

 هللاِ!ُسْبَحاَن افَ ، (3)التَّْحِذيِر مِـْفُ َطَؾك  اَتْجَتِؿُعق
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، ويعؾؿ ويجفؾ، وُيمخذ مـف ويرد، ولقس ئطالؿ سؾػل ُيصقب ويخط -حػظف اهللا-فالشقخ ربقع بـ هادي ( 3)

ه بؿعصقم، فنن أخطل يف مسللة طؾؿقة أو يف ُحْؽؿ طؾك شخص ، فُقرد طؾقف بالدلقؾ، أما أن تجتؿعقا طؾك التحذير مـف لَرد 



ـُ هَ  ْقُخ ُمْؼبُِؾ ْب ـُ َهاِدي» :اِدي َقائاًِل ُثؿ  َواَصَؾ الش  ـْ َقاَل َلُف َربِقُع ْب (: َفَسَقـَْؽِشُػ  :َم
ٌّ
)إِكَُّف ِحْزبِل

ْخُص َيُؽقُن فِل َبْدِء َأْمِرِه ُمْسَتتًِرا َما ، َسَتْذُكُروَن َذلَِؽ، َفَؼْط الشَّ
ٌّ
اٍم أَ َكَُّف ِحْزبِل ُيِحبُّ َأْن  َلُؽْؿ َبْعَد َأيَّ

ـْ 
ُه اْلَؽاَلُم َيـَْؽِشَػ َأمُرُه، َلؽِ َٓ َيُضرُّ  َلَكا َأْكَصُح بِِؼَراَءةِ فِقِف َأْضَفَر َما ِطـَْدُه، فَ إَِذا َقِقَي َوَأْصَبَح َلُف َأْتَباٌع َو

ْستَِػاَدِة مِ 
ِ
 .(2)«هللاُِػَظُف اَح ـَْفا ُكُتبِِف َوآ

ـُ  ْقُخ ُمْؼبُِؾ ْب تِف َوُهَق َمْعُروٌف - اِدي َأْيًضاهَ َوَقاَل الش  ـَِّة هللاِ بَِحْؿِد ا» :-الَحؼِّ  فِل ِبِشد  َأْهُؾ السُّ

 .«ُيَغْربُِؾقَن اْلُؿْجَتَؿَع َغْرَبَؾةً 

ُجِؾ الَِّذي ُيَغْربُِؾ  ْقِخ َٓ َتْسَؿُعقا : الَِّذي َيُؼقُل  ؟اْكَتبِْف َيا َشْقُخ َوِحقُد! َأَهَذا ُيـَْتَؼُد َطَؾك الرَّ لؾشَّ

َٓ َتْسَؿُعقا لَِفِذِه اْلُؿَحاَض  َوِحقٍد، ـْ َمـَْفِج َو تِل فِقَفا ُخُروٌج َط ـَ اْلُؿَحاَضَراِت الَّ
َٓ َغْقِرَها مِ َرِة َو

َؾِػ، َأَهَذا َيُؽقُن َسبًّا؟  السَّ

ـْ َوَقَع فِل بِ  ـْ َأْخَطَل َومِؿَّ َؾُػ َطَؾك َهَذاْدَطٍة َوَكَذا َلْقَس التَّْحِذيُر مِؿَّ َّٓ َكاَن السَّ  .َسبًّا، َوإِ

ْقُخ ُمؼْ  ْقِخ َربِقعٍ َيُؼقُل الش  ـَِّة ُيَغْربُِؾقَن اْلُؿْجَتَؿَع َغْرَبَؾًة، َيُؼقُل هللاِ َوبَِحْؿِد ا» :بٌِؾ فِل الش  َأْهُؾ السُّ

 
ُّ
 َأْمُر ا» :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

َ
ـْ َخَذَلُفْؿ، َحتَّك َيْلتِل ُهْؿ َم َٓ َيُضرُّ ـَ َطَؾك اْلَحؼ   تِل َضاِهِري ـْ ُأمَّ

هللاِ َٓ َتَزاُل َصائَِػٌة مِ

                                                                                                                                                     

الخروج طؾك مسائؾ كؾ مـ قال بؼقل أهؾ السـة يف وأن تؾؿزوا وتحذيره مـ بعضؽؿ مؿـ روجقا لؾبدطة والؿبتدطة، 

والسقر  بلكف مدخؾل، ففذا مـ صريؼة أهؾ البدع -الحؽام والحزبقة وآكتخابات والتحذير مـ أهؾ البدع وهجرهؿ 

 طؾك مـفجفؿ ودرهبؿ.
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ـُ َهاِدي َحِػَظُف افَ  .«َذلَِؽ َوُهْؿ كَ  ْقُخ َربِقُع ْب ـُ َما  هللاُالشَّ ـَ َوُيَبق  ـِ َوَكْجٍد َيْؽِشُػ اْلِحْزبِق ق بَِلْرِض اْلَحَرَمْق

 .(2)«ُهْؿ َطَؾْقفِ 

ْقُخ َأْيًضا ـْ ُكُتِب َأِخقـَا» :َوَقاَل الش 
ْستَِػاَدِة مِ

ِ
ْخَقَة بِآ ْقِخ َربِق َأَكا َأْكَصُح اإْلِ ـِ َهاِدي َحِػَظُف الش  ِع ْب

ـَ بِاْلَؿـَاقِقِش، َقاَل َبْعُضُفؿْ هللاُ : َفُفَق إِْن َشاَء اهللاُا ـَ َوُيْخِرُج اْلِحْزبِق ق إِنَّ َبْعَض  :َبِصقٌر بِاْلِحْزبِق ق

ْطتَِزاَل بِاْلَؿـَاقِقِش،
ِ
اِف ُيْخِرُج آ ـَ َطَؾك اْلَؽشَّ ق قََّة بِاْلَؿـَاقِقِش، َأَكا َهَذا َأْيًضا ُيْخِرُج اْلِحْزبِ  اْلُؿَحش 

ـْ َأْشِرَصتِفِ 
ْستَِػاَدِة مِ

ِ
ـْ ُكُتبِِف، َوَكَذلَِؽ بِآ

ْستَِػاَدِة مِ
ِ
 .(1)«َأْكَصُح بِآ

ـَ ُيْرَجُع إَِلْقِفؿْ  ـِ اْلُعَؾَؿاِء ال ِذي ا ُسئَِؾ َط ، َفُفقَ » :َوَقاَل َأْيًضا َلؿ 
ُّ
ـُ َهاِدي اْلَؿْدَخؾِل ْقُخ َربِقُع ْب  َوالشَّ

ـْ آَياِت ا
ـَ هللاِ آَيٌة مِ الِق جَّ َٓ َكآَياِت إِيَراَن الدَّ ـْ 

، َلؽِ ـَ  .(3)«فِل َمْعِرَفِة اْلِحْزبِق ق

ْقِخ َربِقٍع فِل َأْهِؾ اْلبَِدعِ  $َوَقاَل  ـْ َكاَلِم الش  ا ُسئَِؾ َط  .«إَِذا َجَرَحـِل َربِقٌع َفُخُذوا بَِؼْقلِفِ » :َلؿ 

ْقِخ َربِقٍع، َوُهـَ ِؿ َأْهِؾ الِعؾْ َكاَلُم  َهَذا ـَ اْلَؽاَلِم الفِل الش 
ااَك َغْقُرُه مِ  .(4)َؽثِقُر ِجدًّ
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ا، والرجؾ صاحب ُسـة وصاحب أما بالـسبة لؾشقخ ربقع فلكا ٓ أطؾؿ طـف إٓ خقرً : »$ قال العالمة العثقؿقـ ( 4)

 )مادة صقتقة(.«. حديث

الشقخ ربقع مـ طؾؿاء السـة، ومـ أهؾ الخقر، وطؼقدتف سؾقؿة، ومـفجف ققيؿ. لؽـ لؿا كان يتؽؾؿ طؾك »وقال أيًضا: 

 الثـاء البديع مـ")مادة صقتقة(، واكظر أيًضا: «. بعض الرمقز طـد بعض الـاس مـ الؿتلخريـ، وصؿقه هبذه العققب

 ."العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع

، وكؾفا مقاد "الثـاء البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع"واكظر تتؿة كالم أهؾ العؾؿ الؽبار فقف وثـاءهؿ طؾقف يف كتاب 

 صقتقة مشفقرة ومـشقرة طؾك شبؽة اإلكرتكت.



د َأَمان اْلَجاِملِّ  َمِة ُمَحؿ   :$َتْرَجَؿُة اْلَعال 

، َفاَلبدَّ َأْن َتْعِرُفقا َتْرَجَؿًة ُمخْ   
د َأَمان اْلَجامِل ْقِخ ُمَحؿَّ ا إَِذا َأَرْدُتُؿ اْلَؽاَلَم فِل الشَّ َتَصَرًة: َحتَّك َأمَّ

ِء اْلِحْزبِقُّقنَ  َٓ ْقُخ  :َٓ َيْضَحَؽ َطَؾْقُؽْؿ َوَيْؾَعَب بُِرُءوِسُؽْؿ َهُم ـْ  $اْكَتبُِفقا َيا َشَباُب! الشَّ
َكاَن مِ

ُس ُدَطاِة التَّْقِحقِد، َوَجَؾَس فِل ا   ُيَدر 
َؾِػقََّة  ْلَحَرِم اْلَؿَدكِل ـَ َصِقيَؾةً اْلَعِؼقَدَة السَّ َة ُمُتقٍن  ،ِسـِق َوَشَرَح ِطدَّ

ْساَلمِقَّةِ  ْسِؿ اْلَعِؼقَدِة فِل اْلَجامَِعِة اإْلِ
ِة َواْلَقاِسطِقَِّة، َوَكاَن َرئِقَس قِ ِة َواْلَحَؿِقيَّ ْقُخ لَ و، َكالتَّْدُمِريَّ  ْقَس الشَّ

ـْ َأْصَحاِب 
، مِ ـِ َْحَزاِب َواْلَؿَقاِدي ْٕ اَلصِقوَ  ا اَم َوالسَّ ُر اْلُحؽَّ ، َٓ ُيؽػ  ْخَقاِن وَ ـَ َٓ َيْدُطق إَِلك اإْلِ ْقُخ  الشَّ

ـَ  َٓ إَِلك َغْقِرِهؿْ  اْلُؿْسؾِِؿق َْهَقاءِ وَ ، َو ْٕ ـْ َأْهِؾ ا  .َٓ ُيـَافُِح َط

د َأَمان فِل َحَقاتِِف وَبْعَد َمَؿاتِِف، َفَؼاَل فِل ِكَتابِ  ْقَخ ُمَحؿَّ ـُ باٍز الشَّ ك اْب ( فِل 64ِف َرْقِؿ )َوَقْد َزكَّ

د َأَمان هـ(9/2/2428) ْقِخ ُمَحؿَّ ـِ الشَّ ـِ اْلَعِؼقَدِة، » :َط َمْعُروٌف َلَديَّ بِالِعْؾِؿ َواْلَػْضِؾ َوُحْس

ْطَقِة إَِلك ا ـَ اْلبَِدِع َواْلُخَراَفاِت هللاِ َوالـََّشاِط فِل الدَّ
َلُف، َوَأْسَؽـَُف َفِسقَح هللاُ َغَػَر ا ،ُسْبَحاَكُف، َوالتَّْحِذيِر مِ

اُه فِل َداِر َكَراَمتِِف، إِكَُّف َسِؿقٌع َقِريٌب َجـَّاتِِف، َوأَ  اُكْؿ َوإِيَّ َتُف، َوَجَؿَعـَا َوإِيَّ يَّ  .(2)«ْصَؾَح ُذر 
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ربقع بـ هادي الؿدخؾل،  بخصقص صاحَبِل الػضقؾة الشقخ محؿد أمان الجامل والشقخ» :$وقال العالمة ابـ باز 

د أمان يف لقؾة كالهؿا مـ أهؾ السـة، ومعروفان لديَّ بالعؾؿ والػضؾ والعؼقدة الصالحة، وقد ُتقيف الدكتقر محؿ

، فُلوصل بآستػادة مـ كتبفؿا، كسلل اهللا أن يقفؼ الجؿقع $ ريـ شعبان مـ هذا العامسبًعا وطش الخؿقس الؿقافؼة

لؿا يرضقف، وأن يغػر لؾػؼقد الشقخ محؿد أمان، وأن يقفؼ جؿقع الؿسؾؿقـ لؿا فقف رضاه وصالح أمر طباده إكف هق 

 ادة صقتقة(.)م. «السؿقع الؼريب

الؿديـة لقس طـدكا فقفؿ شؽ، هؿ أهؾ العؼقدة الطقبة ومـ أهؾ السـة وإخقاكـا الؿشايخ الؿعروفقن يف » وقال أيًضا:

والجؿاطة: مثؾ الشقخ محؿد أمان بـ طؾل، ومثؾ الشقخ ربقع بـ هادي، أو مثؾ الشقخ صالح بـ سعد السحقؿل، 



ِة ُمِدَح فِل َباِب َماَذا؟  ْن َيا إِْخَقاكِل اْكَتبُِفقا،إِذَ  ؿَّ
َئِ ْٕ ِء ا َٓ ـْ َهُم

ا ُمِدَح مِ ْقُخ َربِقٌع َلؿَّ فِل َباِب الشَّ

ـِ َباٍز فِل َماَذا؟ َجْرِح َوالتَّ ال ـِ اَب  ُمِدَح مِ
ُّ
د َأَمان اْلَجامِل ـَ اْلبَِدِع فِل ْعِديِؾ، َوُمَحؿَّ

التَّْحِذيِر مِ

 .َواْلُخَراَفاِت 

ِخ ) ل كَِتابِِف اْلُؿَمر 
ْقُخ اْلَػْقَزاُن فِ ٌد َكَؿا َطَرْفُتُف، إِنَّ » :هـ(3/3/1418َوَقاَل الش  ْقُخ ُمَحؿَّ الشَّ

ـْ ِطْؾِؿِف اْلُؿَتَعؾ ِؿق
ـْ َيْسَتِػقُد مِ ـْ َقؾِقٌؾ مِـُْفْؿ َم

َطِة َكثِقُروَن، َوَلؽِ َفاَداِت اْلُعْؾَقا اْلُؿَتـَق  ـَ َوَحَؿؾَة الشَّ

ـَ اْلُعَؾَؿاِء الَّ 
ِة الـَّاِدَرِة مِ ـْ تِْؾَؽ اْلِؼؾَّ

 ُهَق مِ
ُّ
د َأَمان اْلَجامِل ْقُخ ُمَحؿَّ ـَ َس َوُيْسَتَػاُد مِـُْف، َوالشَّ ُروا ِذي خَّ

ْطَقِة إَِلك ا ـَ َوَتْقِجقِفِفْؿ بِالدَّ ـْ ِخاَلِل َتْدِريِسِف هللاِ ِطْؾَؿُفْؿ َوُجْفَدُهْؿ فِل َكْػِع اْلُؿْسؾِِؿق
َطَؾك َبِصقَرٍة مِ

ْساَلمِقَِّة َوفِل اْلؿَ  ِريِػ،فِل اْلَجامَِعِة اإْلِ تِِف فِل ْسِجِد الـََّبِقي  الشَّ َٓ َْقَطاِر اإْلِ  َوفِل َجَق ْٕ ْسالَمِقَِّة ا

ُروِس َواْلُؿَحاَضَراِت فِل ُمْخَتَؾِػ اْلَؿـَاصِِؼ، َيْدُطق  ْلَؼاِء الدُّ إَِلك اْلَخاِرِجقَِّة وَتْجَقالِِف فِل اْلَؿْؿَؾَؽِة إِلِ

َؾِػ الصَّ  ِة إَِلك َمـَْفِج السَّ ُمَّ ْٕ ُف َشَباَب ا ِحقَحَة، َوُيَقج  ُرُهْؿ التَّْقِحقِد، َوَيـُْشُر اْلَعِؼقدَة الصَّ الِِح، َوُيحذ 

اَمةِ  ـَ اْلَؿَباِدِئ اْلَفدَّ
َؾِة، مِ َطَقاِت اْلُؿَضؾ  ـْ ِخاَلِل ُكُتبِِف اْلُؿِػقَدِة  َوالدَّ

ـْ َلْؿ َيْعِرْفُف َشْخِصقًّا، َفْؾَقْعِرْفُف مِ َوَم

ـْ ِطْؾٍؿ غَ 
ـُ َفْقَض َما َيْحِؿُؾُف مِ تِل َتَتَضؿَّ  .(2)«ِزيٍر َوَكْػٍع َكثِقرٍ َوَأْشِرَصتِِف اْلَعِديَدِة، الَّ

                                                                                                                                                     

«. الطقبةومثؾ الشقخ فالح بـ كافع، ومثؾ الشقخ محؿد بـ هادي، كؾفؿ معروفقن لديـا بآستؼامة والعؾؿ والعؼقدة 

 .)مادة صقتقة(

 ."الثـاء البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع"واكظر أيًضا: 

فضقؾة الشقخ  كذلؽ مـ العؾؿاء البارزيـ الذيـ لفؿ قدم يف الدطقة» :-حػظف اهللا-قال العالمة الػقزان ( 2)

كذلؽ فضقؾة الشقخ محؿد طبدالؿحسـ الَعبَّاد، فضقؾة الشقخ ربقع بـ هادي، كذلؽ فضقؾة الشقخ صالح السحقؿل، 

أمان الجامل، إن همٓء لفؿ جفقد يف الدطقة واإلخالص، والرد طؾك مـ يريدون آكحراف بالدطقة طـ مسارها 

الصحقح، سقاء طـ قصد أو طـ غقر قصد، همٓء لفؿ تجارب ولفؿ خربة ولفؿ َسْبر لألققال ومعرفة الصحقح مـ 



ا فِل التَّْزكَِقةِ   .َواْلَػْقَزاُن َشِحقٌح ِجدًّ

ْقُخ اْلَعب ادُ  َياِض » :َوَقاَل الش  َّ َصالًِبا فِل َمْعَفِد الر 
 اْلَجامِل

ٍّ
ـَ َطؾِل د َأَمان ْب ْقَخ ُمَحؿَّ َطَرْفُت الشَّ

ْس  ًسا بِاْلَجامَِعِة اإْلِ ، ُثؿَّ ُمَدر   
ِة، ُثؿَّ فِل اْلَؿْرَحَؾِة اْلِعْؾِؿل َرِة فِل اْلَؿْرَحَؾِة الثَّاَكِقيَّ اَلمِقَِّة بِاْلَؿِديـَِة اْلُؿـَقَّ

َجاِه، َوَلُف ِطـَاَيٌة فِل َبَقاِن اْلَعِؼقَدِة َطَؾك َمْذَهِب  ت 
ِ
ـَ اْلَعِؼقَدِة َسؾِقَؿ آ َؾِػ، اْلَجامِِعقَِّة، َطَرْفُتُف َحَس  السَّ

                                                                                                                                                     

ج أشرصتفؿ ودروسفؿ ، واكظر )مادة صقتقة(«. وأن ُيـتػع هبا: ٕن فقفا فائدة كبقرة لؾؿسؾؿقـ السؼقؿ، فقجب أن ُتروَّ

 ."الثـاء البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع"أيًضا: 

كعرفف مـ أهؾ السـة والجؿاطة، ويدطق  $ ما فقف فرقة جامقة، الشقخ محؿد أمان الجامل» :-حػظف اهللا-وقال أيًضا 

بشلء جديد، ولؽـ َحَؿؾفؿ بغضفؿ لفذا الرجؾ أهنؿ وضعقا اسؿف وقالقا: فرقة ، ما جاء ببدطة وٓ جاء ۵إلك اهللا 

جامقة، مثؾ ما قالقا القهابقة، الشقخ محؿد طبدالقهاب لؿا دطا لؾتقحقد وإخالص العبادة هللا، سؿقا دطقتف بالقهابقة، 

 .)مادة صقتقة(...«. هذه طادة أهؾ الشر 

أخقكا وزمقؾـا، تخرج مـ هذه الجامعة الؿباركة وذهب إلك الجامعة  محؿد الجامل هق» :-حػظف اهللا-وقال أيًضا 

، ما طؾؿـا طؾقف إٓ خقًرا، سبحاكف وتعالكاإلسالمقة مدرًسا يف الجامعة اإلسالمقة ويف الؿسجد الـبقي، وداطًقا إلك اهللا 

، $محؿد أمان الجامل  ولقس هـاك جؿاطة تسؿك بالجامقة، هذا مـ آفرتاء ومـ التشقيف هذا ما كعؾؿف طـ الشقخ

)مادة صقتقة . «لؽـ ٕكف يدطق لؾتقحقد ويـفك طـ البدع وطـ إفؽار الؿـحرفة صاروا يعادوكف ويؾؼبقكف هبذا الؾؼب

 بعـقان: ثـاء العؾؿاء طؾك الشقخ محؿد أمان الجامل(.

ي لؿزَت بف أتباع السؾػقة الصحقحة وأما الؾؼب الذ» «:كعؿ هذا وقتفا يا زياد»يف مؼال بعـقان:  -حػظف اهللا-وقال أيًضا 

، وهق ٓ ذكب لف إٓ أكف يدطق إلك السؾػقة الحؼة $ بلهنؿ جامقة كسبة إلك الشقخ الػاضؾ محؿد أمان الجامل

الصحقحة كؿا طرفـاه طـف وطاصركاه طؾقف، وما هق مدون يف كتبف وأشرصتف، وهذا لؼب كؼؾتف طـ غقرك ولؿ تعرف ما 

إن الذيـ اخرتطقه هؿ الحزبققن لؿا رأوا الشقخ محؿد أمان الجامل وإخقاكف يدطقن إلك تحتف ومـ الذي اخرتطف. 

السؿع والطاطة لقلل أمر الؿسؾؿقـ، ويدطقن إلك لزوم الجؿاطة وطدم التػرق وآختالف الذي تعقـف الجؿاطات 

سابؼة ٕهؾ السـة والجؿاطة الحزبقة، اخرتطقا هذا الؾؼب لقـػروا مـ تؾؽ الدطقة وأصحاهبا، كؿا اخرتطت الػرق ال

ألؼاًبا مـػردة: مثؾ الحشقية، والؿجسؿة، والخقارج، والقهابقة، إلك غقر ذلؽ، ولؽـ هذا ٓ َيضقر أهؾ الحؼ كؿا قال 

 «.[50]الشعراء:  يبے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ىبإخقاهنؿ مـ قبؾ: 



ـَ  َلُف، َوَرِحَؿُف، َوَأْجَزَل َلُف هللاُ اْلبَِدِع، َوَذلَِؽ فِل ُدُروِسِف َوُمَحاَضَراتِِف َوِكَتاَباتِِف، َغَػَر ا َوالتَّْحِذيِر مِ

 .(2)«اْلَؿُثقَبةَ 

ِة َوَكْلُخَذ بَِؽاَلمَِؽ َأْو َكاَلِم ُفاَل  -َيا َشْقُخ َوِحقُد -َلْقَس َمْعُؼقًل  ؿَّ
َئِ ْٕ ِء ا َٓ ٍن َأْن َكْتُرَك َكاَلَم َهُم

ـْ ُتَدافُِع َطـُْفْؿ، َهَذا َغْقُر َمْعُؼقٍل، َوإِْن َشاَء ا  .َمَعـَا َتُؽقنُ هللاُ َوُفاَلٍن مِؿَّ

ِء اْلُعَؾَؿاِء،  َٓ ُـّ َأكََّؽ َلْؿ َتطَّؾِْع َطَؾك َكاَلِم َهُم ـْ َأَكا َأُض
َيا َشْقُخ َوِحقُد َكَؿا َتـُْشُر َكاَلَم َأبِل وَ َلؽِ

ْقِخ  ـِ فِل الشَّ ا لِْؾَحؼ  اْلَحَس  .َربِقٍع، اْكُشْر َهَذا اْلَؽاَلَم إِْن ُكـَْت ُمـِْصًػا َوُمِحؼًّ

ـْ أكا َأُققُل َلَؽ 
 ِة َواْلَؿَداِخَؾِة؟ َهْؾ َتْعرُِف لَِؿاَذا؟اَذا َقاُمقا َطَؾك اْلَجاِمق  لِؿَ  :لؽِ

ا َطاَرَض اْلِحْزبِقُّقَن اْلُعَؾَؿاَء اْلؽَِبارَ  :بِاْختَِصاٍر َشِديدٍ  فِل اْلَؿْؿَؾَؽِة فِل َفَتاِويِفْؿ َأيَّاَم َحْرِب  َلؿَّ

ـُ َهاِدي  ...اْلَخؾِقِج، َوَقاَم َسْؾَؿاُن َوَسَػٌر  ُّ َوَربِقُع ْب
د َأَمان اْلَجامِل ْقَخاِن ُمَحؿَّ إَِلك آِخِرِه، َقاَم الشَّ

ِء: لَِفَذا َقاَم اْلِحْزبِقُّقَن َطَؾك إِ  َٓ َّٓ ِفَؿا صِ ْسَؼابَِتْجؾَِقِة َمْذَهِب َهُم ـْ َسبِقٍؾ، َوإِ
َؼْبَؾ َهَذا فَ بُِؽؾ  َما ُأوُتقا مِ

 َٓ ْقِخ َربِقٍع َو ـَ الشَّ
ُر مِ ـَ َما َكاَن ُيَحذَّ

ِء اْلِحْزبِقُّقنَ مِ َٓ ا َكاَن َهُم ، َوَلؿَّ  
د َأَمان اْلَجامِل ْقِخ ُمَحؿَّ  :الشَّ

                                                 

لؿـ يؿـع أشرصة الؿشايخ مـ أهؾ  ما هل كصقحتؽؿ وُسئِؾ العالمة محؿد بـ طبداهللا السبقؾ إمام الحرم الؿؽل:( 2)

، والشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل حقث يؼقل بلن أشرصة الشقخ $ السـة الؿعروفقـ كالشقخ محؿد أمان الجامل 

 ربقع تثقر الػتـة؟

همٓء َيْدطقن إلك السـة وإلك التؿسؽ بالسـة، ولؽـ ما يتؽؾؿ يف همٓء إٓ إكسان صاحب هقى، وأكثر ما » فلجاب:

يف همٓء أهؾ إحزاب، الذيـ يـتؿقن إلك حزب مـ إحزاب هؿ الذيـ يـؽرون هذه إشقاء، أما بالـسبة لفذيـ يتؽؾؿ 

الثـاء "، واكظر أيًضا: )مادة صقتقة(«. الشقخقـ فؿعروفان بالتؿسؽ بالسـة، وطؼائدهؿا سؾػقة وهؿا مـ أحسـ الـاس

 ."البديع مـ العؾؿاء طؾك الشقخ ربقع

الشقخ محؿد أمان الجامل وأكا أطرفف رجؾ صقب يف كػسف، وسؾػل العؼقدة، وهق »: -حػظف اهللا-ؾحقدان وقال العالمة ال

 .)مادة صقتقة(«. مـ زمالئـا يف الدراسة بعدكا يف التخرج والدراسة، لؽـف كان فقؿا أطرف طؾك طؼقدة أهؾ التقحقد



ـِ َطْبِداْلَخالِِؼ، َوفِل مِْصَر َأْمَثاُل َسْؾَؿاَن َوَسَػٍر َوَغْقِرِهْؿ َلُفْؿ َأْتبَ  ـِ ْب ْحَؿ اٌع فِل اْلُؽَقْيِت َأْمَثاُل َطْبِدالرَّ

َٓ إَِخاُلَؽ َبِعقًدا َطـُْفْؿ،  ـَ َتْعِرُفُفْؿ َو ِذي ـْ َأْمَثاِل الَّ
ا َكاَن َذلَِؽ مِ ِء، َوَصاَر ُكؾٌّ َيَضُع َيَدُه  لؿَّ َٓ َتبُِعقا َهُم

َبُب  َطَؾك َرْأِسِف َخْشَقَة َبْطَحةٍ   .ُتِصقُبُف، َهَذا ُهَق السَّ

َكَُّفَؿا َحاَرَبا اْلِحْزبِقَّةَ 
ِ
؟ ُحقِرَبا ٕ

ُّ
 َوَربِقٌع اْلَؿْدَخؾِل

ُّ
د َأَمان اْلَجامِل لَِؿاَذا ُحقِرَب ُمَحؿَّ

: َفَغْقُر (2)

َٓءِ  َكْلُخذَ  َأنْ َمْعُؼقٍل  ـَ  َكالََم َهُم َٓ َكْلُخُذ فقفؿاالِحْزبِق ق  .ُعَؾَؿاِء اْلؽَِبارِ الْ  َؽاَلمِ بِ ، َو

ْقُخ َوِحقٌد  ْكَصاِف، َأْسَلُل ا :َفاأْلَْصُؾ اْلَخاِمُس ال ِذي َخاَلَػ فِقِف الش  ْفتَِراُء َوَطَدُم اإْلِ
ِ
َأْن  ۵هللاَ ال

ا َجِؿقاًل، َوا ُه إَِلك اْلَحؼِّ َردًّ  .َأْطَؾؿُ هللاُ َيُرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

لؽـ لؿا : »-حػظف اهللا-العالمة ربقع بـ هادي طـ  $وهذا واضح مـ كالم العؾؿاء السابؼ، كؿا قال العثقؿقـ ( 2)

وكؿا قال الػقزان طـ العالمة «. كان يتؽؾؿ طؾك بعض الرمقز طـد بعض الـاس مـ الؿتلخريـ، وصؿقه هبذه العققب

 «.صاروا يعادوكف ويؾؼبقكف هبذا الؾؼب :ٕكف يدطق لؾتقحقد ويـفك طـ البدع وطـ إفؽار الؿـحرفة»الجامل: 



دُّ الت اِسُع:  الر 

ادُِس   : اجلمْفُل بِعْؾِم إُصولِ وُهوم إْصُل الس 

دُّ الت اِسعُ  ْقِخ َوِحقٍد فِل  :الر  د  َطَؾك الشَّ اِدِس فِل الرَّ َْصِؾ السَّ ْٕ ، َوُهَق َكؾَِؿتِِف تِْؾَؽ َوُهَق َيْخَتصُّ بِا

ـْ َذلَِؽ 
ُُصقِل، َومِ ْٕ   :اْلَجْفُؾ بِِعْؾِؿ ا

 
َحابِل ْجَؿاِع، َوُحْؽُؿ فِْعِؾ الصَّ  .فِ َأْو َقْقلِ فِْؼُف اإْلِ

ْقَخ َوِحقًدا  ْجَؿاَع الْ  َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة َطَؾك َأنَّ  َقْد َدْكَدَن فِل -َوإِيَّاهُ هللاُ َهَداَكا ا-َفنِنَّ الشَّ َؿـُْؼقَل فِل اإْلِ

ـَ  ُمـَْتِؼٌض بِِػْعؾِ َطَؾك ُحْرمِة الُخُروِج َطَؾك الَحاكِِؿ الظَّالِِؿ ِعْؾِؿ ُكُتِب َأْهِؾ ال ك مِ ـْ َسؿَّ َحاَبةِ  َم . الصَّ

َْطَجُب  ْٕ ـْ َذلَِؽ َوا
َحاَبِة: َفنِكَُّف َأْيًضا  :َفنَِذا ُقْؾُتؿْ  :َأكَُّف َقاَل مِ ْجَؿاَع َقْد اْكَعَؼَد َبْعَد َطْصِر الصَّ إِنَّ َهَذا اإْلِ

ـِ َحْزمٍ  ـُ َحْزٍم َكَؿا َتْعَؾُؿقَن إَِماٌم  :َوَيُؼقُل  .َقْد اْكُتِؼَض بُِؿَخاَلَػِة اْب ـُ َتْقِؿقََّة، َواْب َكبِقٌر َيـُْؼُؾ َطـُْف اْب

َٓ ُمْبَتدِ  ًّٓ َو ـْ َخاَلَػ فِقَفا َفُفَق ُمْخطٌِئ َوَلْقَس َضا  ًطا!َواْلُعَؾَؿاُء َيـُْؼُؾقَن َطـُْف: إَِذْن َفاْلَؿْسَلَلُة َم

 َوَأْحَؿدُ فَ 
 
ـُ اْلَؿِديـِل نِ  اْب َٓ ـْ َخاَلَػ فِل َذلَِؽ َفُفَق َضالٌّ  :َيُؼق ْقُخ َوِحقٌد َيُؼقُل . (2)ُمْبَتِدعٌ َم  :َوالشَّ

 .إِكَُّف ُمْخطٌِئ َفَؼطْ 

َماُل  ْجَؿاُع إَِذا اْكَعَؼَد ُيـَْتَؼُض بُِؿَخاَلَػِة َأَحٍد َبْعَد َذلَِؽ  :َوالسُّ ـُ ُكِريُد  ،َهِؾ اإْلِ ـُ فِقِف؟ َكْح مِـَْؽ َوُيْطَع

 ُمَطاَلَعَة ُكُتِب ُأُصقِل اْلِػْؼِف فِل َهِذِه اْلؿَ 
ْ
ْسَلَلِة، إِْجَؿاٌع اْكَعَؼَد فِل َطْصٍر ُثؿَّ َجاَء َبْعَد مَِئِة َسـٍَة َأْو مَِئَتل

ْجَؿاَع، َفَفْؾ ُيَؼاُل  ْجَؿاعَ  :َسـٍَة َطالٌِؿ َخاَلَػ اإْلِ ْجَؿاَع؟ َأِجْبـَا َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ،َكَؼَض اإْلِ  .َأْو َخاَلَػ اإْلِ

ْجَؿاَع،  -اَن َقْدُرهُ َمْفَؿا كَ -َهَذا اْلَعالُِؿ  :ُيَؼاُل  َٓ َخاَلَػ اإْلِ ْجَؿاعَ  :َكُؼقُل  َو  .َكَؼَض اإْلِ

                                                 

 ، وهذا هق معتؼد أهؾ السـة جؿقًعا، كؿا حؽاه حرب الؽرماين وغقره.(ص) تؼدم( 2)

 وٓ يخػك طؾك الجؿقع صـقع إئؿة مع الحسـ بـ صالح وغقره. وسقليت الؽالم طـ الحسـ بـ صالح.



ْقُخ َوِحقٌد  ـَ ُمَخاَلَػِة اإلِ َلْؿ  َفالش  ْق َبْق ْجَؿاِع، َفـَْؼُض اإلِ ْجَؿاِع َوكَ ُيَػر  ْجَؿاِع َهِذِه َمْسَلَلٌة، ْؼِض اإْلِ

ْجَؿاِع َهِذِه َمْسَلَلٌة ُأْخَرى ْجَؿاعِ  .َوُمَخاَلَػُة اإْلِ  اَلَػِة َأَحدِ ْجَؿاُع بُِؿخَ َٓ َيـَْعِؼُد اإلِ  :فِل َحاِل اْكِعَؼاِد اإْلِ

ـَ  ْجَؿاَع بَِلكَّفُ فِل َكْػِس الالُؿْجَتِفِدي ُفقَن اإْلِ َػاُق ُطَؾَؿاِء اْلَعْصِر َطَؾك ُحْؽِؿ  :َعصرْ ِ: َولَِفَذا اْلُعَؾَؿاُء ُيَعر  ات 

 .(2)َمْسَلَلٍة َحاِدَثةٍ 

                                                 

 تعريػ اإلجؿاع: (2)

طؾك أمر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصد اتػاق طؾؿاء العصر مـ أمة محؿ اإلجؿاع يف الشرع:» (:127)ص "روضة الـاضر"قال ابـ قدامة يف 

فنن إمة مجؿعة طؾك وجقب الصؾقات الخؿس وسائر أركان اإلسالم، وكقػ ُيؿـع  :أمقر الديـ. ووجقده متصقر

ضقن لؾعؼاب بؿخالػتفا؟ وكؿا ٓ يؿتـع اتػاقفؿ طؾك  تصقره وإمة كؾفا متعبدة بالـصقص وإدلة الؼقاصع، ُمَعرَّ

ـ أمقر الديـ. وإذا جاز اتػاق القفقد مع كثرهتؿ طؾك باصؾ فؾَؿ ٓ يجقز إكؾ والشرب ٓ يؿتـع اتػاقفؿ طؾك أمر م

اتػاق أهؾ الحؼ طؾقف؟ وُيعرف اإلجؿاع بإخبار والؿشاففة: فنن الذيـ ُيعترب ققلفؿ يف اإلجؿاع هؿ العؾؿاء 

 «.قرالؿجتفدون وهؿ مشتفرون معروفقن، فقؿؽـ تعرف ققلفؿ مـ أفاق. واإلجؿاع حجة قاصعة طـد الجؿف

بعد وفاتف يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما يف آصطالح: ففق اتػاق مجتفدي أمة محؿد » (:4/436) "البحر الؿحقط"وقال الزركشل يف 

 «.حادثة، طؾك أمر مـ إمقر، يف طصر مـ إطصار

طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاتػاق مجتفدي هذه إمة بعد الـبل » (:64)ص "األصقل مـ طؾؿ األصقل"وقال العالمة ابـ طثقؿقـ يف 

 «.حؽؿ شرطل

 حجقة اإلجؿاع، وحؽؿ مخالػتف:

وَأْمر رسقل اهللا بؾزوم جؿاطة الؿسؾؿقـ، مؿا ُيحتج بف يف أن إجؿاع »(: 413)ص "الرسالة"قال اإلمام الشافعل يف 

 «.ٓزم -إن شاء اهللا-الؿسؾؿقـ 

مقجبة  يف فروع الديـ حجة ملسو هيلع هللا ىلصإجؿاع هذه إمة بعدما ُتقيف رسقل اهللا » (:181)ص "األصقل"وقال الشاشل يف 

 «.كرامة لفذه إمة :لؾعؿؾ هبا شرًطا

اإلجؿاع حجة مؼطقع طؾقفا، يجب الؿصقر إلقفا، » (:4/1158) "العدة يف أصقل الػؼف"وقال أبق يعؾك الػراء يف 

 «.وتحرم مخالػتف، وٓ يجقز أن تجتؿع إمة طؾك الخطل



                                                                                                                                                     

ؿراد بف حؽًؿا شرطقًّا طؾك سبقؾ القؼقـ، حؽؿف يف إصؾ أن يثبت ال»(: 245)ص "كـز القصقل"وقال البزدوي يف 

ومِـ أهؾ الفقى َمـ لؿ يجعؾ اإلجؿاع حجة قاصعة: ٕن كؾ واحد مـفؿ اطتؿد ما ٓ يقجب العؾؿ، لؽـ هذا خالف 

 «.الؽتاب والسـة والدلقؾ الؿعؼقل

هللا تعالك طؾك اإلجؿاع حجة مـ ُحجج الشرع، ودلقؾ مـ دٓئؾ ا» (:3/191) "ققاصع األدلة"وقال السؿعاين يف 

 «.إحؽام، وهق حجة مؼطقع هبا

وُحْؽؿف: وجقب آتباع، وتحريؿ الؿخالػة، وآمتـاع طـ كؾ » (:1/366) "الؿستصػك"وقال أبق حامد الغزالل يف 

 «.ما ُتـسب فقف إمة إلك تضققع الحؼ

طقة يجب العؿؾ بف طؾك كؾ اتػؼ أكثر الؿسؾؿقـ طؾك أن اإلجؿاع حجة شر» (:1/266) "اإلحؽام"وقال اآلمدي يف 

 «.مسؾؿ، خالًفا لؾشقعة والخقارج والـَّظَّام مـ الؿعتزلة. وقد احتج أهؾ الحؼ يف ذلؽ بالؽتاب والسـة والؿعؼقل

ام واإلمامقة» (:4/441) "البحر الؿحقط"وقال الزركشل يف   أي: يف حجقتف.«. ولؿ يخالػ فقف غقر الـَّظَّ

يف شريعتف، مع  ۵بة والتابعقـ وأكثر الؿسؾؿقـ إلك أن اإلجؿاع حجة اهللا وذهب جؿفقر الصحا» (:4/441وقال )

 «.اختالففؿ يف شروصف

اإلجؿاع: أن تجتؿع طؾؿاء الؿسؾؿقـ طؾك حؽؿ مـ إحؽام. » (:21/11) "مجؿقع الػتاوى"وقال شقخ اإلسالم يف 

ؿ: فنن إمة ٓ تجتؿع طؾك ضاللة، وإذا ثبت إجؿاع إمة طؾك حؽؿ مـ إحؽام لؿ يؽـ ٕحد أن يخرج طـ إجؿاطف

ولؽـ كثقر مـ الؿسائؾ يظـ بعض الـاس فقفا إجؿاًطا، وٓ يؽقن إمر كذلؽ بؾ يؽقن الؼقل أخر أرجح يف الؽتاب 

 «.والسـة

اإلجؿاع متصقر، وهق حجة قاصعة، وٓ يجقز أن تجؿع إمة طؾك » (:2/615) "الؿسقدة يف أصقل الػؼف"ويف 

 «.الخطل

اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أن اإلجؿاع حجة شرطقة، يجب اتباطفا » (:165)ص "معالؿ أصقل الػؼف"جقزاين يف وقال ال

 «.والؿصقر إلقفا. والدلقؾ طؾك ثبقت اإلجؿاع إكؿا هق دلقؾ الشرع ٓ العؼؾ

، (128-3/127) "ققاصع إدلة"واكظر: كالمفؿ يف حؽؿ ُمـؽر أو مخالػ اإلجؿاع، ومتك ُيؽػر أو ُيبدع، يف 

 (.518-4/514) "البحر الؿحقط"و



ـْ إِْجَؿاًطا، ِجَد ُمخَ َفنِْن وُ  ْجَؿاُع َمَع ُوُجقِد ُمَخالٍِػ فِل اْلَعْصِر، َوْقَت فَ الٌِػ َلْؿ َيُؽ اَل َيـَْعِؼُد اإْلِ

ْجَؿاِع، َفِػل َطْصِر الـَّاِزَلِة َأِو اْلَؿْسَلَلِة َلْق َخاَلَػ َطالٌِؿ َمْعُروٌف َأْو َطالَِؿاِن َأْو َثاَل  َبَعٌة َثٌة َأْو َأرْ اْكِعَؼاِد اإْلِ

 .(2)إِْجَؿاًطاَهَذا َما َيُؽقُن 

                                                 

إذا خالػ القاحد أو آثـان الجؿاطة لؿ يؽـ » (:4/1117) "العدة يف أصقل الػؼف"قال أبق يعؾك الػراء يف ( 2)

 «.إجؿاًطا. ويؿـع خالف القاحد الؿعتد بف اكعؼاد آجؿاع يف أصح الروايتقـ

لػ واحد مـ إمة أو اثـان لؿ يـعؼد اإلجؿاع دوهنؿا، إذا خا» (:1/368) "الؿستصػك"وقال أبق حامد الغزالل يف 

 «.خالًفا لبعضفؿ: فؾق ماتا لؿ َتِصر الؿسللة إجؿاًطا

وٓ يـعؼد اإلجؿاع بؼقل إكثريـ مِـ أهؾ العصر يف ققل الجؿفقر. » (:136)ص:  "روضة الـاضر"وقال ابـ قدامة يف 

، ووجفف: أن مخالػة القاحد شذوذ، وقد ُكفل $ مل إلقف أحؿد وقال محؿد ابـ جرير وأبق بؽر الرازي: يـعؼد. وقد أو

 «.طـ الشذوذ

اختؾػقا يف اكعؼاد إجؿاع إكثر مع مخالػة إقؾ، فذهب إكثرون إلك أكف » (:1/311) "اإلحؽام"وقال اآلمدي يف 

أحؿد بـ حـبؾ يف ٓ يـعؼد، وذهب محؿد بـ جرير الطربي وأبق بؽر الرازي وأبق الحسقـ الخقاط مـ الؿعتزلة و

 «.إحدى الروايتقـ طـف إلك اكعؼاده

إذا اتػؼ إكثرون وخالػ واحد، فال يؽقن ققل غقره إجؿاًطا وٓ » (:4/476) "البحر الؿحقط"وقال الزركشل يف 

 «.حجة. هذا هق الؿشفقر ومذهب الجؿفقر

ـ أهؾ آجتفاد يف الققت الذي والؿراد بالعصر: طصر مـ كان م» (:1/349) "إرشاد الػحقل"وقال الشقكاين يف 

 «. حدثت فقف الؿسللة، فال ُيعترب بؿـ صار مجتفًدا بعد حدوثفا، وإن كان الؿجتفدون فقفا أحقاء

إذا خالَػ أهَؾ اإلجؿاِع واحٌد مـ الؿجتفديـ فؼط، فذهب الجؿفقر إلك أكف ٓ يؽقن إجؿاًطا وٓ » (:1/417وقال )

 «.حجة

 ط إجؿاع كؾ العؾؿاء يف كؾ العصقر؟ويحسـ هـا ذكر مسللة: هؾ يشتر

اتػؼ الؼائؾقن بؽقن اإلجؿاع حجة طؾك أكف ٓ اطتبار بؿقافؼة مـ هق خارج » (:1/298) "اإلحؽام"قال اآلمدي يف 

 «.طـ الؿؾة، وٓ بؿخالػتف، وأكف ٓ ُيشرتط فقف اتػاق كؾ أهؾ الؿؾة إلك يقم الؼقامة

وفاق مـ سققجد ٓ يعترب اتػاًقا، حؽاه ابـ الحاجب وغقره: إذ لق » (:4/492) "البحر الؿحقط"وقال الزركشل يف 

 «.اطترب لؿا استؿر إجؿاع



ـْ َخ  ْ َسـٍَة َم
ـْ إَِذا اتَّػَؼ اْلُعَؾَؿاُء َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َمْسَلَلٍة، ُثؿَّ َجاَء َبْعَد مَِئِة َسـٍَة َأْو مَِئَتل

اَلَػ َلؽِ

ْجَؿاَع،  ْجَؿا :َؿاَذا ُيَؼاُل؟ ُيَؼاُل فَ اإْلِ ْجَؿاَع َأْم َخاَلَػ اإْلِ  َع؟َكَؼَض اإْلِ

ـِ َحْزٍم َكاقٌِض لإِْلِْجَؿاعِ  َكَُّف َيْعَتبَِر َأنَّ َكاَلَم اْب
ِ
ْقِخ َوِحقٍد فِل َهَذا، ٕ ـْ َأَكا ُأِريُد َجَقاَب الشَّ

، َوَهَذا مِ

ْجَؿاِع؟ إَِذا َكاَن وَ ِب! جَ َأْطَجِب العَ  َّٓ َفَؿا قِقَؿُة اإْلِ ، َوإِ ـَ ُُصقلِق ق ْٕ ـْ ُيَخالُِػ َما َسِؿْعـَاُه َقطُّ ِطـَْد ا َم

ْجَؿاِع َأْصاًل؟ ْجَؿاَع ُيَعدُّ َكاقًِضا َلُف، َفَؿا قِقَؿُة اإْلِ  اإْلِ

َٓ َتُجقُز ُمَخاَلَػُتفُ  ـَ َيْثُبُت َوَيـَْعِؼُد  ْجَؿاَع ِحق َوُمَخالُِػُف َضالٌّ ُمـَْحِرٌف، َفَؾْق َجاَء َأيُّ َطالٍِؿ  ،إِنَّ اإْلِ

ْجَؿاَع ُيَردُّ َققْ  ْجَؿاِع َوُهَق َثابٌِت ِطـَْدُه َوَخاَلَػ اإْلِ ُـّ َطالًِؿا ُمْعَتَبًرا َيُؽقُن َطالًِؿا بِاإْلِ َٓ َكُظ ُلُف ُمَباَشَرًة، َو

َٓ َكْعَتِؼُدُه فِل إَِماٍم َوَطالٍِؿ: َولَِفَذا َيُؼقُلقنَ  َنَّ  :ُثؿَّ ُيَخالُِػُف، َهَذا 
ِ
َلٌة َقْطِعقٌَّة: ٕ َٓ ْجَؿاِع َد َلَة اإْلِ َٓ إِنَّ َد

ـَّةِ  ْجَؿاَع َقاِئٌؿ َطَؾك اْلؽَِتاِب َوالسُّ
َٓ  الـَّصَّ َفنِنَّ َفَذا ، َولِ (2)اإْلِ اًة، َلُتُف َضـِقَّ َقْد َتُؽقُن َد َٓ فَ ْجَؿاُع إْلِ ا َأمَّ َلُتُف َد

 : لَِؿاَذا؟(1)َقْطِعقَّةٌ 

                                                                                                                                                     

اتػؼ الؼائؾقن بحجقة اإلجؿاع أكف ٓ ُيعترب مـ سققجد. ولق اطترب » (:1/398) "إرشاد الػحقل"وقال الشقكاين يف 

 «.يؽقن يف اإلجؿاع فائدةذلؽ لؿ يؽـ َثؿَّ إجؿاع إٓ طـد ققام الساطة، وطـد ذلؽ ٓ تؽؾقػ، فال 

مذكرة أصقل "وقد اختؾػ إصقلققن يف مستـد اإلجؿاع هؾ يصح أن يؽقن طـ اجتفاد وققاس. واكظر لذلؽ: ( 2)

 (.278)ص "معالؿ أصقل الػؼف"(، و144)ص "الػؼف

ة فذهب جؿاط» (:375-1/374) "إرشاد الػحقل"قال الشقكاين يف هذا هق الصحقح الذي طؾقف إكثرون، ( 1)

مـفؿ إلك أكف حجة قطعقة، وبف قال الصقريف وابـ برهان وجزم بف مـ الحـػقة الدبقسل وشؿس إئؿة. قال إصػفاين: 

م اإلجؿاع طؾك إدلة كؾفا، وٓ يعارضف دلقؾ أصاًل، وكسبف إلك إكثريـ. قال:  إن هذا الؼقل هق الؿشفقر، وإكف ُيؼدَّ

ال جؿاطة مـفؿ الرازي وأمدي: إكف ٓ يػقد إٓ الظـ. وقال جؿاطة بالتػصقؾ بحقث ُيؽػر مخالػف أو ُيضؾؾ وُيبدع. وق

 «.ضـقة... بقـ ما اتػؼ طؾقف الؿعتربون فقؽقن حجة قطعقة، وبقـ ما اختؾػقا فقف كالسؽقيت، وما كدر مخالػف فقؽقن حجة

 ويجدُر التـبقف هـا طؾك مسللتقـ:



                                                                                                                                                     

 إجؿاع أهؾ الػـ: -1

اإلجؿاع الؿعترب يف فـقن العؾؿ هق إجؿاع أهؾ ذلؽ الػـ العارفقـ بف » (:1/416) "لػحقلإرشاد ا"قال الشقكاين يف 

دون َمـ َطداهؿ. فالؿعترب يف اإلجؿاع يف الؿسائؾ الػؼفقة ققل جؿقع الػؼفاء، ويف الؿسائؾ إصقلقة ققل جؿقع 

ذلؽ الػـ هق يف حؽؿ العقام، فؿـ  إصقلققـ، ويف الؿسائؾ الـحقية ققل جؿقع الـحقيقـ، وكحق ذلؽ. وَمـ طدا أهؾ

 «.اطتربهؿ يف اإلجؿاع اطترب غقر أهؾ الػـ، ومـ ٓ فال

 "معالؿ أصقل الػؼف"(، و4/465) "البحر الؿحقط"(، و4/1136) "العدة يف أصقل الػؼف"واكظر أيًضا: 

 (.171)ص

 هؾ يعتد بخالف الؿبتدطة؟ -2

وٓ يعترب يف صحة اكعؼاد اإلجؿاع بلهؾ الضالل »(: 4/1139) "العدة يف أصقل الػؼف"قال أبق يعؾك الػراء يف 

 «.والػسؼ، وإكؿا اإلجؿاع إجؿاع أهؾ الحؼ، الذيـ لؿ يثبت فسؼفؿ وضاللفؿ

ٓ ُيعتد هبؿ وهق ققل  فلما الػاسؼ باطتؼاد أو فعؾ، فؼال الؼاضل:» (:133)ص:  "روضة الـاضر"وقال ابـ قدامة يف 

، وهذا غقر [ 243]البؼرة:    ڦ ڦ ڦ ىب يبڤ ڤ ڤ ڤ ڦ لؼقلف تعالك: جؿاطة: ًٓ أي: طدو

 «.طدل فال ُتؼبؾ روايتف وٓ شفادتف وٓ ققلف يف اإلجؿاع

قال إستاذ أبق مـصقر: قال أهؾ السـة: ٓ يعترب يف اإلجؿاع وفاق » (:4/468) "البحر الؿحقط"وقال الشقكاين يف 

لؿبتدطة يف الػؼف، وإن اطترب يف الؽالم. هؽذا روى أشفب طـ الؼدرية والخقارج والرافضة، وٓ اطتبار بخالف همٓء ا

مالؽ، ورواه العباس بـ القلقد طـ إوزاطل، وأبق سؾقؿان الجقزجاين طـ محؿد بـ الحسـ، وَذكر أبق ثقر يف 

: مـثقراتف أن ذلؽ ققل أئؿة أهؾ الحديث. وقال أبق بؽر الصقريف: هؾ يؼدح خالف الخقارج يف اإلجؿاع؟ فقف ققٓن

قال: وٓ يخرج طـ اإلجؿاع مـ كان مـ أهؾ العؾؿ، وإن اختؾػت هبؿ إهقاء، كؿـ قال بالؼدر مـ حؿؾة أثار، ومـ 

رأى اإلرجاء، وغقر ذلؽ مـ اختالف آراء أهؾ الؽقفة والبصرة إذا كان مـ أهؾ الػؼف. فنذا ققؾ: قالت الخطابقة 

ؿ لقسقا مـ أهؾف. وقال ابـ الؼطان: اإلجؿاع طـدكا إجؿاع أهؾ العؾؿ، والرافضة كذا، لؿ ُيؾتػت إلك همٓء يف الػؼف: ٕهن

فلما مـ كان مـ أهؾ إهقاء فال مدخؾ لف فقف. قال: قال أصحابـا يف الخقارج: ٓ مدخؾ لفؿ يف اإلجؿاع وآختالف: 

رون سؾػـا الذيـ أخذكا طـفؿ أصؾ الديـ  «.ٕهنؿ لقس لفؿ أصؾ يـؼؾقن طـف: ٕهنؿ ُيَؽػ 

، وقد حرصت طؾك كؼؾ ما ذهب إلقف أهؾ «أصقل الػؼف»هذه الػقائد الؿتعؾؼة باإلجؿاع، اكتؼقتفا مـ بعض كتب  ـبقف:ت

ن يف هذا العؾؿ متلثرون بعؾؿ  السـة والجؿاطة أو جؿفقر أهؾ العؾؿ، أو الراجح بدلقؾف أو تعؾقؾف، فنن الؽثقريـ مؿـ َدوَّ

 الؽالم وآطتزال، واهللا أطؾؿ.



ْجَؿاَع َرَفَع اإْلِ  َنَّ اإْلِ
ِ
ٕ، َػُؼقا َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َهَذاَقِد  اْلُعَؾَؿاءُ وَ  ْشَؽاَل فِل َضـِقَِّة الـَّص   .اتَّ

ْجَؿاَع فِل َمْسَللَ  قْ اْلُخُروِج َطؾَ َجَقاِز ِة َطَدِم َفاْلُعَؾَؿاُء َذَكُروا اإْلِ ُخ ك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، َفَجاَء الشَّ

َؾِػ ٌد َفـََؼَضَفا بُِقُجقِد َهَذا اْلِخاَل َوِحق َفا، فِل هَ  ِف، َغْقَر َطابٍِئ بِنِْجَؿاَطاِت السَّ ـَِّة ُكؾ  َذا َوُكُتِب السُّ

َبْقِر  ـِ الزُّ ـِ َواْب ُل بِِػْعِؾ اْلُحَسْق َٓ ْستِْد
ِ
، َوَهَذا َما َسِؿْعـَا بِِف ڤَواْطَتَؿَد َطَؾك اْختَِراٍع َجِديٍد َوُهَق آ

ـُ َأْن َتِجدَ 
َٓ ُيْؿؽِ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوَكَؿا َذَكْرَكا َلُؽْؿ 

ـْ َأَحٍد مِ
ـَِّة فِقِف َأنَّ فِْعَؾ  مِ ـْ ُكُتِب السُّ

كَِتاًبا مِ

ْجَؿاعِ  ـِ َكاقٌِض لَِفَذا اإْلِ  .(2)اْلُحَسْق

 :َوُهـَا َكُؼقُل 

َؾِػ، فَ  ـْ َبْعِض السَّ ـَ َما َوَرَد َط َؾِػ َوَما َأْجَؿُعقا َطَؾْقِف، َوَبْق َر ِطـَْد السَّ ـَ َما َتَؼرَّ َؿا ُهـَاَك َفْرٌق َبْق

َر ِطـْ  َؾِػ َوَأْجَؿُعقا َطَؾْقِف َتَؼرَّ َر فَ َد السَّ ا َقْد ُيَخالُِػ َما َتَؼرَّ َؾِػ مِؿَّ ـْ َبْعِض السَّ ا َما ُرِوَي َط ٌة، َأمَّ َفَذا ُحجَّ

                                                 

(: 807-1/806) "شرح طؾؾ الرتمذي"بؼ تحذير اإلمام أحؿِد مؿـ يؼقل هبذا، كؿا كؼؾ ابـ رجب يف وقد س( 2)

قال الؿروذي: مضقت إلك الؽرابقسل، وهق إذ ذاك مستقر يذبُّ طـ السـة، وُيظفر ُكْصَرة أبل طبداهللا، فؼؾت لف: إن »

كدمت حتك ُأخرب أبا طبداهللا. فؼال لل: إن أبا  كتاب الؿدلسقـ يريدون أن يعرضقه طؾك أبل طبداهللا، فلْضِفر أكؽ قد

طبداهللا رجؾ صالح، مثؾف يقفؼ إلصابة الحؼ، وقد رضقُت أن ُيعرض كتابل طؾقف. وقال: قد سللـل أبق ثقر وابـ طؼقؾ، 

وحبقش أن أضرب طؾك هذا الؽتاب فلبقت طؾقفؿ. وقؾت: بؾ أزيد فقف. ولجَّ يف ذلؽ وأبك أن يرجع طـف. فجلء 

إلك أبل طبداهللا، وهق ٓ يدري َمـ وضع الؽتاب، وكان يف الؽتاب الطعـ طؾك إطؿش والـصرة لؾحسـ بـ بالؽتاب 

ففذا ابـ الزبقر قد خرج. فؾؿا ُقِرئ  ،صالح، وكان يف الؽتاب: إن قؾتؿ: إن الحسـ بـ صالح كان يرى َرْأَي الخقارج

روا طـ هذا. وهنك طـفطؾك أبل طبد اهللا، قال: هذا جؿع لؾؿخالػقـ ما لؿ يحسـقا أ  «.ن يحتجقا بف، َحذ 



َٓ ُيَعدُّ ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسلَ  َػاِت َوَكَذا َوَكَذا إَِلك آِخِرِه، َفَفَذا  َْسَؿاِء َوالص  ْٕ َؾِػ فِل َباِب ا ِة لَ ِطـَْد السَّ

 .(2)َأْصاًل 

ْجَؿاِع! َيْعـِل َما َكُؼقُل  ،َيْثُبُت بِِف اْلِخاَلُف َٓ  :َيْعـِل ـْ َأْن َيْثُبَت بِِف َكْؼُض اإْلِ  :فِل مِْثِؾ َهَذا َفْضاًل َط

 َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة!

َطْقَت َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، ُصْؾَت َوُجْؾَت فِل َمْسَلَلِة اْلُخُروِج َيا َشْقُخ َوِحقُد َقْد َلْكَت فَ َولَِفَذا   َوادَّ

َحاَبةِ َأنَّ فِقَفا ِخاَلًفا لُِؿَجرَّ   .ِد فِْعِؾ َبْعِض الصَّ

ـْ َبْعِض  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َفَؿا َرْأُيَؽ  َػاِت َوَرَد َأْيًضا َط َْسَؿاَء َوالصَّ ْٕ ـْ َخاَلَػ  الُعَؾَؿاءِ فِل َأنَّ ا َم

ـِ َحَجٍر، َوَكَذا َوَكَذا  مِْثُؾ الـََّقِوي  فِل َذلَِؽ  ـِ َحَجٍر فِل  ...َواْب إَِلك آِخِرِه، َفَفْؾ ُيَعدُّ َكاَلُم الـََّقِوي  َواْب

َػاِت ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسَلَلِة؟! َْسَؿاِء َوالص  ْٕ  ا

ا ُهـَاَك َصْبًعا  ْقُلُفَؿا ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسَلَلِة؟! َهْؾ ُيَعدُّ قَ  :، مِـَْفاُكقِرُدَها َطَؾْقَؽ َقْد َأْسئَِؾٌة َكثِقرٌة ِجدًّ

نِ  :َفـَُؼقُل َمَثاًل  َٓ َؾُػ َلُفْؿ َقْق َٓ  :َقْقٌل  :السَّ َٓ َتْعطِقٍؾ َو ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو
َػاِت مِ ُر َهِذِه الص  َأكَّـَا ُكَؿر 

َٓ َتْؽِققٍػ  َػاِت  :َوَقْقٌل  .َتْؿثِقٍؾ َو ُل َهِذِه الص   َهَذا؟! َهْؾ َكُؼقُل  .َكَتَلوَّ

َٓ َكُؼقُل َهَذا :اْلَجَقاُب  ـُ  ـُ ُكِريُد َأْن َتْبَحَث َلـَ َكْح  .ا َهِذِه اْلَؿْسَلَلةَ ، َأْثبِْت َأْكَت، َكْح

َل، َفَفْؾ ُيَعدُّ َهَذا ِخاَلًفا فِل  ـْ َخاَلَػ َوَأوَّ َػاِت َفَجاَء َم َْسَؿاِء َوالصَّ ْٕ َؾُػ َأْجَؿُعقا فِل ا السَّ

ـْ اْلَؿْسَلَلِة َفْض   إْلِْجَؿاِع؟َكْؼًضا ل ُيَعدَّ َأْن اًل َط

                                                 

إن الذي يريد الشذوذ طـ الحؼ يتبع الشاذ مـ ققل العؾؿاء، » (:119)ص "الرد طؾك الجفؿقة"قال الدارمل يف ( 2)

ويتعؾؼ بزٓهتؿ، والذي يمم الحؼ يف كػسف يتبع الؿشفقر مـ ققل جؿاطتفؿ، ويـؼؾب مع جؿفقرهؿ، ففؿا آيتان بقـتان 

 «.ؿا طؾك اتباع الرجؾ، وطؾك ابتداطفُيستدل هب



َؾِػ  ُوِجدَ َفَؼْد اْلَؼَدُر،  :اْلَؿْسَلَلُة الث الَِثةُ  ءٍ َأْيًضا ِطـَْد َبْعِض السَّ
ْ
ـْ َقاَل فِل اْلَؼَدِر بَِشل ُيَخالُِػ َما  َم

ِء، َأْجَؿُعقا َطَؾْقفِ  َٓ ـْ َبْعِض َهُم فِل اْلَؼَدِر ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسَلَلِة، َهَذا  ْقُلُفؿقَ َفْؾ ُيَعدُّ فَ ، َوَأْكَت َكَؼْؾَت َط

ْجَؿاَع؟ ـْ َأْن َيـُْؼَض اإْلِ  َفْضاًل َط

َػاِت ِخ  َمْسَلَلـةُ  :إَِذْن َسُقْصبُِح َطَؾك َقْقلَِؽ  َْسَؿاِء َوالص  ْٕ اِم ِخاَلفِقًَّة، ا اَلفِقًَّة، َواْلُخُروِج َطَؾك اْلُحؽَّ

َْحَزاِب ِخاَلفِقًَّة، ْٕ ـْ هللاُ َواْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا َوا
ِخاَلفِقًَّة، َوُمَشاَبَفِة َأْصَحاِب اْلَجِحقِؿ َوالتَّْحِذيِر مِ

َحاَبِة ِخاَلفِقَّ اَل َؽ ِخاَلفِقًَّة، َواْلَؼَدِر ِخ َذلِ   ًة!فِقًَّة، َوالصَّ

َحاَبةِ  َأَلْقَس  ـَ فِل الصَّ ُكقَكفُ ُف ْؿ َتْؼَبُؾقكَ َع َذلَِؽ َأْكتُ َومَ  ؟َسق د ُقْطب َقْد َصَع َوَتْجَعُؾقَكُف ُكُتبُِؽْؿ  فِل َوُتَدو 

ًٓ ُيْحَتَذى: ـُ إِْسَؿاِطقَؾ  ُقْدَوًة َومَِثا ُد ْب ةِ »فِل ُم الُؿَؼدّ َفَؼْد َذَكَرُه ُمَحؿَّ َطاَش َحَقاَتف » :، َوَقاَل «ُطُؾق  اْلِفؿَّ

ْكَقا َسق ًدا، َرافًِعا َرأْ   .(2)«َسُف، َوالَِّذي َطاَش َحَقاَتُف ُقْطًبا َوَغاَدَرَها ُقْطًباَسق ًدا، َوَغاَدَر الدُّ

اكِ   فِل َوَذَكَرُه َسق ٌد اْلَعػَّ
ُّ
ـُ َفِريٍد فِل (1)«ةِ اْلِفؿَّ  ُطُؾق  »ل  !(3)«َمَقاقَِػ إِيَؿاكِقَّةٍ »، َوَذَكَرُه َأْحَؿُد ْب

ِء َذَكُروا َسق ًدا َوَمَدُحقُه! َمَدُحقُه َمعَ  َٓ َْكبَِقاءِ  ُكؾُّ َهُم ْٕ َحاَبِة َوَصْعـِِف فِل ا ، َوَأْكَت (4)َصْعـِِف فِل الصَّ

 .َتْعَؾُؿ َهَذا

                                                 

 (.224)ص "طؾق الفؿة"( 2)

 (.6/525) "صالح إمة يف طؾق الفؿة"( 1)

 (.156، 209)ص "مقاقػ إيؿاكقة"( 3)

 (. صواكظر ما سبؼ )( 4)

 وهمٓء يعتذرون طـف كؿا يعتذر أهؾ السـة طـ بعض أئؿة الديـ وطؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ وقعقا يف بعض البدع! وٓ

، وقد كتب $ مـ الشقخ محؿقد شاكر  -طؾك إقؾ يف مسللة الصحابة-يعؾؿقن أنَّ سقًدا قد ُأققؿت طؾقف الحجة 



َحاَبِة!  ـَ فِل الصَّ ُتْدِرُك َيا َشْقُخ َوِحقُد َماَذا ُتِريُد َأْن  َفَفْؾ إَِذْن َفاْلَؿْسَلَلُة ِخاَلفِقٌَّة َأْيًضا فِل الطَّاِطـِق

ـُ ُصـًْعا!َوَما الَِّذي ُيَمد ي إِ  ؟َتُؼقَل   َلْقِف َمـَْفُجَؽ َهَذا؟ َوَأْكَت َتْحَسُب َأكََّؽ ُتْحِس

ـِ َأوْ فِْعَؾ اْلُحَس  َلِق اْطَتَبْرَت َأكََّؽ  :ةُ َص اَل الُخ فَ  ـِ َحْزٍم َكاقًِضا لإِْلِْجَؿاِع، َفْؾَتْعَتبِْر َما َجاَء  ْق َكاَلَم اْب

 َ ْٕ َػاِت، َوُكؾ  فِل ا ـْ َهذِ  ْسَؿاِء َوالص 
ُجِؾ فِقَفا َكاقًِضا لإِْلِْجَؿاِع، َباٍب مِ َْبَقاِب َيُؽقُن ِخاَلُف الرَّ ْٕ ِه ا

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
َٓ َيْسَؾُؿ َلَؽ َأْصٌؾ َواِحٌد مِ  .َوبِالتَّالِل َقْد 

ْجَؿاعِ  ْجَؿاِع َواْكِعَؼاِد اإْلِ ـَ َكْؼِض اإْلِ ْق َيا َشْقُخ َوِحقُد َبْق ْجَؿاعُ فَ  :َفَػر  َػاِق ُطَؾَؿاِء  اإْلِ َّٓ بِات  َما َيـَْعِؼُد إِ

ْجَؿاِع  ـْ َكْؼُض اإْلِ
 َكاَلًماَفاَل َيُجقُز َكْؼُضُف َأَبًدا، َوَأيُّ َقائٍِؾ َيُؼقُل  -َدَما اْكَعَؼدَ َبعْ  :َيْعـِل-َطْصٍر، َلؽِ

ْجَؿاِع َفنِكَُّف ُيَردُّ َكاَلُمفُ   .ِخاَلَف اإْلِ

ْقِخ َوِحقدٍ َأَكا َأُققُل لِ  َقاَسِة  :ؾش  ِؾ الس 
ـِ بَِؿَسائِ ـِ َهاَتْق ـََتْق ْرَت فِْعاًل فِل السَّ ، َوَأْكَت ...َيْبُدو َأكََّؽ َتَلثَّ

ِسقََّؿا الِعْؾؿِ َمَسائَِؾ  َوَتْبَحَث  َتْرِجعَ  َأنْ َأَكا َأْرجُق وَ َلْجـًَة َتْبَحُث َهِذِه اْلَؿَسائَِؾ،  -َكَؿا تُؼقُل -َكؾَّْػَت  َٓ 

ْطتَِؼادِ 
ِ
 .َمَسائَِؾ آ

ا  لِّ َوَأم 
َحابِ ْعِؾ الص 

ـِ فَ  :َمْسَلَلُة فِ ـْ َقْبُؾ ڤَلْكَت َتْسَتِدلُّ بِِػْعِؾ اْلُحَسْق
ـَ  :، َوُقْؾُت َلَؽ مِ إِنَّ الُحَسْق

ـْ َأْجِؾ َأكَّـِل َخاِرٌج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِؿِ  :َكْػَسُف َما َقاَل 
َٓ  .َأَكا َخَرْجُت مِ ـُ َقاَل َذلَِؽ َو َبْقِر  اْب  .ڤالزُّ

َبْقِر َخَرَج لَِؽقِن اْلَحاكِِؿ َضالًِؿا،  :َوَأْثبِْت لِل ـَ الزُّ ِؿ َضالًِؿا، َوَأنَّ اْب
ـَ َخَرَج لَِؽقِن اْلَحاكِ َأنَّ اْلُحَسْق

 .َهِذِه َواِحَدةٌ  .َأْثبِْت لِل َهَذا

                                                                                                                                                     

ا طؾك سقد قطب، فؿا كان مـف إٓ العـاد والؽِْبر، بؾ « مجؾة الؿسؾؿقن»طدة مؼآت يف  مـفا: )ٓ تسبقا أصحابل( ردًّ

د  طؾك الشقخ شاكر، كؿا هق مشفق  ر معؾقم.وأساء يف الرَّ

 ، لؾعالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل."ملسو هيلع هللا ىلصمطاطـ سقد قطب يف أصحاب رسقل اهللا "واكظر لذلؽ: كتاب 



 فِل ُمَخاَلَػِة الـَّص  ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسَلَلِة؟َبُر ُيْعتَ َلْق َثَبَت َهَذا، َفَفْؾ  :اأْلَْمُر الث اكِل
 
َحابِل  َقْقُل الصَّ

  ،َأِجْبـِل، َهْؾ ُيَعدُّ َهَذا ِخاَلًفا فِل اْلَؿْسَلَلةِ 
 
َحابِل  :َكَؿا ُصِرَح َقْقُل اْلؽَِباِر مِـُْفؿْ  ؟َأْم ُيْطَرُح َقْقُل الصَّ

، ُصِرَح َقْقُلُفْؿ َوصُ 
ٌّ
َٓ ُطَؿُر، َوَطؾِل ـِ َأكَُّفْؿ  ـَِّة، َمَع اْلِعْؾِؿ َواْلَقِؼق  ُيَخالُِػقَن ِرَح فِْعُؾُفْؿ ِطـَْد ُمَخاَلَػِة السُّ

 .(2)ِعْؾِؿ بَِفاُسـًَّة َمَع ال

 فَ 
ٌّ
َكاِدَقَة،  ڤَفَذا َطؾِل َق الزَّ ا َحرَّ ؟! َأَبًدا، َهْؾ َلؿَّ

ٍّ
َكَُّف فِْعُؾ َصَحابل

ِ
َؽَر َطَؾْقِف َأكْ َبْؾ ُقبَِؾ َهَذا مِـُْف، ٕ

ـُ َطبَّاٍس َذلَِؽ، َوَقاَل  ْقُفؿْ  :اْب   :َلْق ُكـُْت َأَكا َلْؿ ُأَحر 
َّ
َنَّ الـَّبِل

ِ
ُبقا بَِعَذاِب ا» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصٕ  .«هللاَِل ُتَعذِّ

 
ُّ
َل ِديـَُف َفاْقُتُؾقهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَؼَتْؾُتُفْؿ َكَؿا َقاَل الـَّبِل ـْ َبد   .(1)«َم

                                                 

ومـ قال مـ العؾؿاء: إن ققل » (:228)ص "قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة"قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف ( 1)

رف كص يخالػف، ثؿ إذا اشتفر ولؿ يـؽروه كان إقراًرا الصحابل حجة. فنكؿا قالف إذا لؿ يخالػف غقره مـ الصحابة وٓ طُ 

طؾك الؼقل، فؼد يؼال: هذا إجؿاع إقراري، إذا طرف أهنؿ أقروه ولؿ يـؽره أحد مـفؿ، وهؿ ٓ يؼرون طؾك باصؾ. وأما 

ػاق. وأما إذا لؿ يشتفر ففذا إن طرف أن غقره لؿ يخالػف فؼد يؼال: هق حجة. وأما إذا ُطرف أكف خالػف فؾقس بحجة بآت

ـة تدل طؾك خالفف كاكت الحجة يف سـة  إذا لؿ ُيعرف هؾ وافؼف غقره أو خالػف لؿ يجزم بلحدهؿا، ومتك كاكت السُّ

 «.ٓ فقؿا يخالػفا بال ريب طـد أهؾ العؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهللا 

غقره بال  ققل الصحابل أقرب إلك الصقاب مـ» (:26/173) "مجؿقع فتاويف ورسائؾف"وقال العالمة ابـ طثقؿقـ يف 

 ريب، وققلف حجة، بشرصقـ:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحدهؿا: أٓ يخالػ كص كتاب اهللا تعالك، أو سـة رسقلف 

 والثاين: أٓ يخالػف صحابل آخر.

 فنن خالػ الؽتاب أو السـة فالحجة يف الؽتاب أو السـة، ويؽقن ققلف مـ الخطل الؿغػقر.

وصرق الرتجقح ُتعرف إما  .أرجح ففق أحؼ أن ُيتبع وإن خالػ ققل صحابل آخر ُصؾب الرتجقح بقـفؿا، فؿـ كان ققلف

 «.مـ حال الصحابل، أو مـ قرب ققلف إلك الؼقاطد العامة يف الشريعة، أو كحق ذلؽ

 (.6911، 3027أخرجف البخاري )( 1)



ا َأَراَد أَ  ڤَوُطَؿُر  ـْ َأبِل َواِئٍؾ َقاَل  اْلَحِديُث ِطـَْد اْلُبَخاِري  وَ  ،ْن ُيـِْػَؼ َماَل اْلَؽْعَبةِ َلؿَّ َجَؾْسُت  :َط

 ُطَؿُر فِل َمْجؾِِسَؽ َهَذا، َفَؼاَل  :إَِلك َشْقَبَة فِل َهَذا اْلَؿْسِجِد، َقاَل 
َّ
َٓ َأَدَع » :َجَؾَس إَِلل َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن 

َٓ بَ  ـَ فِقَفا َصْػَراَء َو ـَ اْلُؿْسؾِِؿق َّٓ َقَسْؿُتَفا َبْق َلْؿ  :ُقْؾُت  .«لَِؿ؟» :َقاَل  .َما َأْكَت بَِػاِطؾٍ  :ُقْؾُت  .«ْقَضاَء إِ

 .(2)«ُهَؿا اْلَؿْرَءاِن ُيْؼَتَدى بِِفَؿا» :َقاَل  .َيْػَعْؾُف َصاِحَباكَ 

ـَ َيا َشْقُخ َوِحقُد َأَتْقَت بَِفَذا اْلَؿـَْفِج؟! َهَذا َمـْ فَ  ـْ َأْي َْهَقاِء َواْلبَِدِع، َفَلَكا َأْكَلى بَِؽ َأْن ِؿ ْٕ َفُج َأْهِؾ ا

ْرِب، َوَأْرُجق  ُدوِد مَ -هللاإِْن َشاَء ا-َتُؽقَن َطَؾك َهَذا الدَّ  هللاِا َتـَْتِػُع بِِف بِنِْذِن ا ُ َأْن َيُؽقَن فِل َهِذِه الرُّ

 .ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك

َم َهَذا وَ  اِدِس، َوُهقَ  َكَضُعُف َتْحَت ال ِذي َتَؼد   .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا اْلَجْفُؾ بِِعْؾِؿ اأْلُُصقِل، :اأْلَْصِؾ الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.7175، 2594أخرجف البخاري )( 2)

 (.2/913) "جامع بقان العؾؿ وفضؾف"واكظر: 



اِشُ  دُّ العم  الر 

لِ  ٓم اِدِر آْستِْد صم ابُِع: اجلمْفُل بؿم  وُهوم إْصُل الس 

دُّ اْلَعاِشرُ  َٓ َوُهقَ َوُهَق َيْخَتصُّ بَِلْصٍؾ َسابِ  :الر  ، َجْفُؾُف بَِؿَصادِ  :ٍع، َأ ًٓ َطاَها َقْق ِل َوَلْق ادَّ َٓ ْستِْد
ِ
ِر آ

َٓ  َمَؼاُلفُ إِِذ  تِِف َلْؿ َيْعَتِؿْد َطَؾك ُكُصقٍص َشْرِطقٍَّة، َو لِ َطَؾك بُِرمَّ َٓ ْستِْد
ِ
، َوِطـَْدَكا َمَصاِدُر آ

ٍّ
 :َفْفٍؿ َسَؾِػل

َحاَبةُ  ، َقاَل َرُسقُلُف، َقاَل هللاُاَل اقَ   .(2)الصَّ

ـَ َقاَل ا ـَ  ،هللاَُفَلْي ، َأْي ـَ َحاَبِة َأِو التَّابِِعق ـْ َبْعِض َمَقاقِِػ الصَّ
َقاَل َرُسقُلُف؟ َحتَّك فِقَؿا اْسَتَدلَّ بِِف مِ

ـَ َصْرُح َذلَِؽ؟ ُتُفْؿ؟ َوَأْي  َأِدلَّ

َٓ َيُجقُز َتْلِخق :ُقْؾـَا .اْلَؿْقِضُع َمْقِضُع اْختَِصارٍ  :َفنِْن َقاَل  ـْ اْلَؿْقِضُع َمْقِضُع َبَقاٍن، َو ُر اْلَبَقاِن َط

ُجُؾ ُمْبَتِدًطا، (1)َوْقِت اْلَحاَجةِ  ِة َمَتك َيِصقُر الرَّ ُمَّ ْٕ ـَ لَِشَباِب ا ُر َأْصالً ُمَعقَّـًا: لُِتَبق  ُؾ َوُتَؼر  ، َوَأْكَت ُتَمص 

ُؾ ِخاَلفِقٌَّة، َوبِالتَّالِل
َفا َمَسائِ ْؾَت َأنَّ َهِذِه ُكؾَّ عَ  َيَسُعـا إَِذنْ  :َوَأْكَت َأصَّ َٓ ُكَبد  ـْ َخاَلَػ فِقَفا َأْن  َٓ َم ، َوَأْن 

َؾَبُة اْلبِْدَطةَ  َكْحُؽَؿ َطَؾك َأَحٍد بَِلكَُّف َصاِحُب َهًقى: ـََّة حتَّك َيْعِرَف الطَّ ِف السُّ َكََّؽ َلْؿ ُتَعر 
ِ
ٕ. 

                                                 

 (. ص) "الؿؼدمة"اكظر ما تؼدم يف ( 2)

 ٓ خالف يف أكف ٓ يجقز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة.( 1)

اإلحؽام يف "(، و284)ص "روضة الـاضر"(، و1/40) "الؿستصػك"(، و3/714) "العدة يف أصقل الػؼف"اكظر: 

مذكرة يف "(، و1/744) "إرشاد الػحقل"(، و3/493) "البحر الؿحقط"(، و3/39لممدي ) "أصقل إحؽام

 (.190)ص "أصقل الػؼف

الحجة يف بقان "(، وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف 4/333) "التؿفقد": ابـ طبدالرب يف طؾك ذلؽومؿـ كؼؾ اإلجؿاع 

 (، وغقرهؿ.38)ص "ذم التلويؾ"(، وابـ قدامة يف 2/375) "الؿحجة



ـَ َقاَل ا ـَ اْلَػْفُؿ السَّ هللاَُفَلْي َحاَبُة؟ َوَأْي  ُهَق اْلِخاَلُف ، َقاَل َرُسقُلُف، َقاَل الصَّ
ُّ
َؾِػل ؟ َهِؾ اْلَػْفُؿ السَّ ُّ

َؾِػل

 
ُّ
َؾِػل َْحَزاِب، َهِؾ اْلَػْفُؿ السَّ ْٕ  ُهَق اْلِخاَلُف فِل َمْسَلَلِة ا

ُّ
َؾِػل  ُهَق فِل َمْسَلَلِة اْلُخُروِج، َهِؾ اْلَػْفُؿ السَّ

ْلتَِؼاءُ 
ِ
 ُهَق آ

ُّ
َؾِػل َيُة اْلَؿْرَأِة، َهِؾ اْلَػْفُؿ السَّ َٓ َْهَقاِء َواْلبَِدِع َوالتََّعاوُن َمَعُفْؿ؟ َهِؾ اْلَػْفُؿ  ِو ْٕ َمَع َأْهِؾ ا

 َكَذا َوَكَذا؟
ُّ
َؾِػل  السَّ

 َوَأْكَت َتْعَؾُؿ 
ُّ
َؾِػل ـَ اْلَػْفُؿ السَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َوَأْهِؾ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َأْي ـَ َأْهِؾ السُّ َأنَّ اْلَػاِرَق َبْق

َْهَقاِء َففْ  ْٕ َؾِػ ا  .ُؿ السَّ

َّٓ َفُؽؾٌّ َيُؼقُل  ـَّةِ  ِكَتاٌب  :َوإِ ُروا بِاْلَؿْعِصَقِة َقاُلقا بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ ا َكػَّ ا ، َوُسـٌَّة، َفاْلَخَقاِرُج َلؿَّ َأمَّ

زتگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  :اْلؽَِتاُب 

 .(2)اتِؾِ َطَؾك ُكْػِر اْلؼَ بِأَيِة  َفاْسَتَدلُّقا .[ء]الـسا   ڻ ڻ ڻ رت ں ڻ   ں

                                                 

ـة هذه اآلية طدة تلويالت: (2) َل أهُؾ السُّ  وقد تلو 

وأما إذا قتؾف قتاًل محرًما: لعداوة أو مال أو خصقمة » (:34/137) "لػتاوىمجؿقع ا"قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

ر بؿثؾ هذا الخقارُج: وٓ  وكحق ذلؽ ففذا مـ الؽبائر: وٓ َيْؽُػر بؿجرد ذلؽ طـد أهؾ السـة والجؿاطة، وإكؿا ُيَؽػ 

ذيـ يؼقلقن بتخؾقد فساق الؿؾة. ُيخؾد يف الـار مـ أهؾ التقحقد أحد طـد أهؾ السـة والجؿاطة: خالًفا لؾؿعتزلة ال

يبگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ وهمٓء قد يحتجقن بؼقلف تعالك: 

. وجقاهبؿ: طؾك أهنا محؿقلة طؾك الؿتعؿد لؼتؾف طؾك إيؿاكف. وأكثر الـاس ]الـساء[ ں ں ڻ ڻ ڻڻىب 

ھ ھ ھ يبڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ لؿ يحؿؾقها طؾك هذا: بؾ قالقا: هذا وطقد مطؾؼ قد فسره ققلف تعالك: 

 «.[48]الـساء:   ے ىب

يف تلويؾفا مع اتػاقفؿ طؾك بطالن ققل  -رحؿفؿ اهللا-وقد اختؾػ إئؿة » (:194)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

ما قالف اإلمام الؿحؼؼ شؿس  والصقاب يف تلويؾفا:الخقارج والؿعتزلة الذيـ يخؾدوهنؿ يف الـار ولق كاكقا مقحديـ، 

، فنكف قال بعدما ذكر تلويالت إئؿة يف ذلؽ واكتؼدها، فؼال: وقالت فرقة: هذه "دارجالؿ"يف  $ الديـ ابـ الؼقؿ



                                                                                                                                                     

الـصقص وأمثالفا مؿا ذكر فقف الؿؼتضل لؾعؼقبة، وٓ يؾزم مـ وجقد مؼتضل الحؽؿ وجقده، فنن الحؽؿ إكؿا يتؿ 

ؼتٍض لفا، وقد قام الدلقؾ طؾك بقجقد مؼتضقف واكتػاء مقاكعف. وغاية هذه الـصقص اإلطالم بلن كذا سبب لؾعؼقبة وم

ذكر الؿقاكع فبعضفا باإلجؿاع، وبعضفا بالـص، فالتقبة ماكع باإلجؿاع، والتقحقد ماكع بالـصقص الؿتقاترة التل ٓ 

مدفع لفا، والحسـات العظقؿة الؿاحقة ماكعة، والؿصائب الؽبار الؿؽػرة ماكعة، وإقامة الحدود يف الدكقا ماكع بالـص، 

 «.تعطقؾ هذه الـصقص، فالبد مـ إطؿال الـصقص مـ الجاكبقـ وٓ سبقؾ إلك

 (.411-1/398) "مدارج السالؽقـ"واكظر: 

ولؽـ ُيشؽؾ طؾك مـفج أهؾ السـة ذكر » (:266-1/263) "شرح العؼقدة القاسطقة"وقال العالمة ابـ طثقؿقـ يف 

 الـار طـد أهؾ السـة إٓ بالؽػر، وأجقب طـ الخؾقد يف الـار، حقث ُرت ب طؾك الؼتؾ، والؼتؾ لقس بؽػر، وٓ خؾقد يف

 :-وذكر مـفا-... ذلؽ بعدة أوجف

أن هذا سبب، ولؽـ إذا ُوجد ماكع لؿ يـػذ السبب، كؿا كؼقل: الؼرابة سبب لإلرث، فنذا كان الؼريب  القجف الرابع:

 لػاطؾ مممـًا فال ُيخؾد يف الـار.رققًؼا، لؿ يرث: لقجقد الؿاكع وهق الرق. فـؼقل: هذا الػعؾ سبب لؾخؾقد، وإذا كان ا

 ولؽـ يرد طؾقـا اإلشؽال مـ وجف آخر، وهق ما الػائدة مـ هذا القطقد؟

فـؼقل: الػائدة أن اإلكسان الذي يؼتؾ مممـًا متعؿًدا قد فعؾ السبب الذي ُيخؾد بف يف الـار، وحقـئٍذ يؽقن وجقد الؿاكع 

لـ يزال الؿممـ يف فسحة مـ ديـف ما لؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصا، ولفذا قال الـبل محتؿاًل، قد يقجد وقد ٓ يقجد، ففق طؾك خطر جدًّ 

 فنذا أصاب دًما حراًما والعقاذ باهللا، فنكف قد يضقؼ بديـف حتك يخرج مـف.«. يصب دًما حراًما

 ٕكف ُيخشك أن يؽقن هذا الؼتؾ سبًبا لؽػره، وحقـئٍذ يؿقت طؾك الؽػر، :وطؾك هذا، فقؽقن القطقد هـا باطتبار الؿآل

 فقخؾد.

طؾك الؽػر، والؽػر  فقؽقن يف هذه أية طؾك هذا التؼدير ذكر سبب السبب، فالؼتؾ طؿًدا سبب ٕن يؿقت اإلكسان

 سبب لؾتخؾقد يف الـار.

 وأضـ هذا إذا تلمؾف اإلكسان يجد أكف لقس فقف إشؽال.

: ٕن الؾغة العربقة يطؾؼ فقفا الخؾقد أن الؿراد بالخؾقد الؿؽُث الطقيؾ، ولقس الؿراد بف الؿؽث الدائؿ القجف الخامس:

طؾك الؿؽث الطقيؾ كؿا يؼال: )فالن خالد يف الحبس(. والحبس لقس بدائؿ. ويؼقلقن: )فالن خالد خؾقد الجبال( 

 ومعؾقم أن الجبال يـسػفا ربل كسًػا فقذرها قاًطا صػصًػا.

لتلبقد، لؿ يؼؾ: )خالًدا فقفا أبًدا( بؾ قال: لؿ يذكر ا ۵وهذا أيًضا جقاب سفؾ ٓ يحتاج إلك تعب، فـؼقل: إن اهللا 

 ، والؿعـك: أكف ماكث مؽًثا صقياًل.[93]الـساء:   يبڳ ڱ ىب



 اْسَتَدلُّقا َطَؾك َأنَّ وَ 
َ
اكِل   الزَّ

 
يَؿاِن بِـَص  َحِديِث الـَّبِل ـَ اإْلِ

ـِ »فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَيْخُرُج مِ ِحقَحْق َل » «:الصَّ

ـَ  َيْزكِل ، َوَل َيْسرُِق ِحق ـٌ ـَ َيْشَرُب َوُهَق ُمْمِم ، وَل َيْشَرُب اْلَخْؿَر ِحق ـٌ ـَ َيْزكِل َوُهَق ُمْمِم اكِل ِحق الز 

، َوَل َيـَْتِفُب ُكْفَبةً َيْسرُِق َوُهَق ُممْ  ـٌ ـٌ  ِم ـَ َيـَْتِفُبَفا َوُهَق ُمْمِم قَفا َأْبَصاَرُهْؿ ِحق
 .(2)«َيْرَفُع الـ اُس إَِلْقِف فِ

                                                                                                                                                     

أن ُيؼال: إن هذا مـ باب القطقد، والقطقد يجقز إخالفف: ٕكف اكتؼال مـ العدل إلك الؽرم، وآكتؼال  القجف السادس:

ف شلء مـ الـظر: ٕكـا كؼقل: إن كػذ القطقد فاإلشؽال باٍق، وإن مـ العدل إلك الؽرم كرم ... ولؽـ هذا يف الحؼقؼة فق

 «.لؿ يـػذ فال فائدة مـف

 ڤ.( مـ حديث أبل هريرة 57(، ومسؾؿ )1475أخرجف البخاري )( 2)

ًٓ مـ الـفبة: ڤ( مـ حديث ابـ طباس 6809، 6781وأخرجف البخاري ) ـٌ »، وفقف بد  .«َوَل َيْؼُتُؾ َوُهَق ُمْمِم

ـة لفذه األحاديث:وأما تػسق  ر أهؾ السُّ

هذا الحديث مؿا اختؾػ العؾؿاء يف معـاه، فالؼقل الصحقح »(: 42-2/41) "شرحف طؾك مسؾؿ"فؼال الـقوي يف 

الذي قالف الؿحؼؼقن: أن معـاه: ٓ يػعؾ هذه الؿعاصل وهق كامؾ اإليؿان، وهذا مـ إلػاظ التل تطؾؼ طؾك كػل 

 ، كؿا يؼال: ٓ طؾؿ إٓ ما كػع، وٓ مال إٓ اإلبؾ، وٓ طقش إٓ طقش أخرة.الشلء ويراد كػل كؿالف ومختاره

. وحديث «مـ قال ل إلف إل اهللا دخؾ الجـة، وإن زكك وإن سرق»وإكؿا تلولـاه طؾك ما ذكركاه لحديث أبل ذر وغقره: 

وٓ يعصقا ... إلك آخره ثؿ قال: طؾك أن ٓ يسرققا، وٓ يزكقا،  ملسو هيلع هللا ىلصطبادة بـ الصامت الصحقح الؿشفقر: أهنؿ بايعقه 

فَؿـ وىف مـؽؿ فلجره طؾك اهللا، ومـ فعؾ شقًئا مـ ذلؽ فعققب يف الدكقا ففق كػارتف، وَمـ فعؾ ولؿ يعاقب »: ملسو هيلع هللا ىلصلفؿ 

يبڻ ڻ : ۵. ففذان الحديثان مع كظائرهؿا يف الصحقح مع ققلف اهللا «ففق إلك اهللا تعالك إن شاء طػا طـف وإن شاء طذبف

. مع إجؿاع أهؾ الحؼ طؾك أن الزاين والسارق والؼاتؾ وغقرهؿ [48]الـساء:   ھ ھ ھ ھ ے ىبۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

مـ أصحاب الؽبائر غقر الشرك ٓ َيؽػرون بذلؽ، بؾ هؿ مممـقن كاقصق اإليؿان، إن تابقا سؼطت طؼقبتفؿ، وإن ماتقا 

، وإن شاء طذهبؿ ثؿ أدخؾفؿ ُمِصريـ طؾك الؽبائر كاكقا يف الؿشقئة، فنن شاء اهللا تعالك طػا طـفؿ وأد ًٓ خؾفؿ الجـة أو

 الجـة.

وكؾ هذه إدلة تضطركا إلك تلويؾ هذا الحديث وشبفف، ثؿ إن هذا التلويؾ ضاهر سائغ يف الؾغة مستعؿؾ فقفا كثقر، وإذا 

َل بعض العؾ ؿاء هذا ورد حديثان مختؾػان ضاهًرا وجب الجؿع بقـفؿا، وقد وردا هـا فقجب الجؿع، وقد جؿعـا. وتلوَّ

 ...«.الحديث طؾك َمـ َفَعؾ ذلؽ مستحالًّ لف مع طؾؿف بقرود الشرع بتحريؿف 



                                                                                                                                                     

روا مرتؽب الؽبقرة طامًدا طالًؿا » (:11/34) "فتح الباري"وقال الحافظ ابـ حجر يف  وبف َتَعؾَّؼ الخقارج فَؽػَّ

ًٓ يف اإليؿان مؿـ ٓ يعصل. بالتحريؿ، وَحَؿؾ أهؾ السـة اإليؿان هـا طؾك الؽامؾ: ٕن العاصل يصقر أكؼص  حا

 «.ويحتؿؾ أن يؽقن الؿراد أن فاطؾ ذلؽ يئقل أمره إلك َذهاب اإليؿان

َب ابـ أبل زمـقـ يف  باب يف إحاديث التل فقفا كػل اإليؿان بالذكقب. ثؿ قال:  (:227)ص "أصقل السـة"وقد بق 

دل بف طؾك معاين ما ضاهاها مؿا لؿ أذكره، وتحريػ وإحاديث يف هذا الباب كثقرة، وربؿا ذكرت لؽ شقًئا مؿا يست»

 وذكر هذا الحديث وغقره....« تلويؾفا كػر الخقارج الـاس بصغار الذكقب وكبارها 

ففذه إققال الؿذمقمة يف هذه إحاديث ٓ تزيؾ إيؿاًكا وٓ تقجب كػًرا، وقد قال بعض العؾؿاء: » (:232ثؿ قال )ص

س إفعال التل ذكر الحديث أهنا تـػل اإليؿان وتجاكبف. وقال بعضفؿ: الؿراد هبا أهنا تـػل لقفاب الـا :معـاها: التغؾقظ

مـ اإليؿان حؼقؼتف وإخالصف فال يؽقن إيؿان مـ يرتؽب هذه الؿعاصل خالًصا حؼقؼقًّا كحؼقؼة إيؿان مـ ٓ يرتؽبفا. 

وأثار، فنذا كظر إلك مـ خالط إيؿاكف هذه ٕهؾ اإليؿان طالمة ُيعرفقن هبا، وشروط ُألزمقها، يـطؼ هبا الؼرآن 

 «.لقس مؿا وصػ بف أهؾ اإليؿان فـػقت هذه حقـئٍذ حؼقؼة اإليؿان وتؿامف، وهذا التلويؾ أشبف :الؿعاصل ققؾ

َب ابـ مـده يف  طؾك معـك الـدب، والتحذير، مـفا: ٓ يزين ملسو هيلع هللا ىلص ِذْكُر أخبار جاءت طـ الـبل » (:2/595) "اإليؿان"وبق 

 .«ـ. معـاه: أكف غقر مممـ يف حقـ ركقبف الزكا، وققؾ: غقر مستؽؿؾ لإليؿانوهق ممم

 (.626-2/516لؾؿروزي ) "تعظقؿ قدر الصالة"واكظر أيًضا: 

هذا كػٌل « ٓ يممـ أحدكؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصققلف » (:181-2/179) "إطاكة الؿستػقد"يف  -حػظف اهللا-وقال العالمة الػقزان 

ل يممـ »: ملسو هيلع هللا ىلصن كؾف: ٕكف قد يليت كػل اإليؿان وُيراد كػل اإليؿان الؽامؾ كؿا يف ققلف لإليؿان الؽامؾ، ولقس كػًقا لإليؿا

ل يزين الزاين حقـ يزين وهق مممـ، ول يسرق السارق »: ملسو هيلع هللا ىلص. ومثؾ ققلف «أحدكؿ حتك ُيحب ألخقف ما يحب لـػسف

 .«حقـ يسرق وهق مممـ، ول يشرب الخؿر حقـ يشربفا وهق مممـ

اإليؿان الؽامؾ، ٓ كػل ُمطَؾؼ اإليؿان، فنن الػاسؼ يؽقن معف مـ اإليؿان ما يصح بف إسالمف، أما  فالؿراد هبذا: كػُل 

الذي لقس معف إيؿان أصاًل، ففذا كافر خارج مـ الؿؾة. وهذا مذهب أهؾ السـة والجؿاطة: أن الػاسؼ ٓ ُيسَؾب ُمطَؾؼ 

ان بحقث يؽقن كافًرا كؿا تؼقلف الخقارج والؿعتزلة، ولؽـف اإليؿان، وٓ يعطك اإليؿان الؿطَؾؼ، فال ُيسؾب مطؾؼ اإليؿ

ٓ ُيعطك اإليؿان الؿطؾؼ كؿا تؼقلف الؿرجئة، وإكؿا يؼال: مممـ بنيؿاكف، فاسؼ بؽبقرتف، أو يؼال: مممـ كاقص اإليؿان: 

بقرة كافر ٕن الذيـ يؼقلقن: إن صاحب الؽبقرة مممـ كامؾ اإليؿان هؿ الؿرجئة، والذيـ يؼقلقن: إن صاحب الؽ

ـة  وسط بقـ  -وهللا الحؿد-خارج مـ اإليؿان ولقس معف مـ اإليؿان شلء، همٓء هؿ الخقارج والؿعتزلة. وأهؾ السُّ

 «.هذيـ الؿذهبقـ، فال يسؾبقن مرتؽب الؽبقرة اإليؿان بالؽؾقة، وٓ يعطقكف اإليؿان الؽامؾ، وإكؿا يسؿقكف مممـًا فاسًؼا



ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة؟ َوَهِذِه الـُُّصقُص فَ  ـَ َمْذَهبِِفْؿ َوَمْذَهِب َأْهِؾ السُّ تِل اْستَ َؿا اْلَػاِرُق َبْق َهْؾ َدلُّقا بَِفا الَّ

َها؟  َكُردُّ

ـْ َكْػَفُؿفَ  :اْلَجَقاُب 
َها، َوَلؽِ ِة،َٓ َكُردُّ ُمَّ ْٕ ـَ َكْػِل َأْصِؾ َفَؼْد  ا بَِػْفِؿ َسَؾِػ ا ِة َبْق ُمَّ ْٕ َق َسَؾُػ ا َفرَّ

ـَ َكْػِل َكَؿالِِف اْلَقاِجِب  يَؿاِن َوَبْق ََحاِديِث : اإْلِ ْٕ ـَ ا ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصْقُلُف َفَؼاُلقا: قَ  َفَجَؿُعقا َبْق اكِل ِحق َل َيْزكِل الز 

ـٌ  َْصُؾ َفُؿْثَبٌت، بَِدلِقؾِ  .«َيْزكِل َوُهَق ُمْمِم ْٕ ا ا ٌ لَِؽَؿالِِف اْلَقاِجِب، َوَأمَّ
َوإِْن َزَكك َوإِْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقْقلِِف  َكْػل

 .(2)«َسَرَق 

                                                 

مرفقًطا، ويف بعض رواياتف: ڤ ( مـ حديث أبل ذر 94(، ومسؾؿ )5817 ،3111، 2137أخرجف البخاري )( 2)

ـْ َطْبٍد َقاَل: لَ إَِلَف إِل  اهللاُ، ُثؿ  َماَت َطَؾك َذلَِؽ إل  َدَخَؾ الَجـ ةَ » وإِْن َزَكك وإِْن ». قؾت: وإن زكك وإن سرق؟ قال: «َما ِم

وإِْن َزَكك وإِْن َسَرَق ». قؾت: وإن زكك وإن سرق؟ قال: «وإِْن َسَرَق وإِْن َزَكك ». قؾت: وإن زكك وإن سرق؟ قال: »َسَرَق 

 .«َطَؾك َرْغِؿ َأْكِػ َأبِل َذرٍّ 

فقف دٓلة لؿذهب أهؾ الحؼ أكف ٓ ُيخؾد أصحاب الؽبائر يف الـار، » (:7/75) "شرحف طؾك مسؾؿ"قال الـقويُّ يف 

 «.لؽقهنؿا مـ أفحش الؽبائر، وهق داخؾ يف أحاديث الرجاءخالًفا لؾخقارج والؿعتزلة، وخص الزكك والسرقة بالذكر 

مذهب أهؾ السـة أكف يف مشقئة اهللا تعالك، ويدل طؾقف » (:284-11/283) "فتح الباري"وقال الحافظ ابـ حجر يف 

هللا تعالك، وَمـ أتك شقًئا مـ ذلؽ فؾؿ يعاقب بف فَلْمره إلك ا»حديث طبادة بـ الصامت الؿاضل يف كتاب اإليؿان فنن فقف: 

. وهذا الؿػسر مؼدم طؾك الؿبفؿ، وكؾ مـفؿا يرد طؾك الؿبتدطة مـ الخقارج ومـ «إن شاء طاقبف، وإن شاء طػا طـف

 «.الؿعتزلة الذيـ يدطقن وجقب خؾقد مـ مات مـ مرتؽبل الؽبائر مِـ غقر تقبة يف الـار

َب الاللؽائل يف  يف أن  ملسو هيلع هللا ىلصسقاق ما روي طـ الـبل » (:6/1129) "أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة"وقد بق 

وإن ماتقا طـ غقر  ،الؿسؾؿقـ ٓ تضرهؿ الذكقب التل هل الؽبائر إذا ماتقا طـ تقبة مـ غقر إصرار، وٓ يقجب التؽػقر

 وذكر جؿؾة مـ إحاديث وأثار مـفا هذا الحديث.«. إن شاء طذهبؿ، وإن شاء غػر لفؿ ۵تقبة فَلْمرهؿ إلك اهللا 

 



ـْ َباِب اْلَقِطقِد، [93]الـساء:   رتزتگ گ گ ڳ :َوَقْقُلُف َتَعاَلك
َّٓ َفَؼْد َقاَل  َهَذا مِ َوإِ

 .[9]الحجرات:  زتڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں رت :هللاُا

يَؿاِن، َقاَل  َب اْلُبَخاِريُّ فِل ِكَتاِب اإْلِ زتڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں َباُب  :َولَِفَذا َبقَّ

ـَ  [9]الحجرات:  ں رت اُهُؿ اْلُؿْممِـِق َفَسؿَّ
(2). 

طَ  َؾِػ فِل َمْسَلَلِة اْلُخُروِج؟ َأْكَت ادَّ ـَ َفْفُؿ السَّ َؾِػ َفَلْي ـَ َفْفُؿ السَّ ـْ َأْي
؟ َأَكا فِل َهَذا ْقَت َشْقًئا، َلؽِ

ةِ َفْفَؿ ُأِريُد  ؿَّ
ُة َماَذا َفِفُؿقا فِل َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ؟ هللاُ، َوَأَكا َأُكقُن َوَراَءَك إِْن َشاَء اإَئِ َِئؿَّ ْٕ الَِّذي َفِفُؿقا ، ا

 !؟فِقَفا ِخاَلًفاَأنَّ َفِفْؿَتف َأْكَت؟ َفِفُؿقا 

َٓ فَ  ََحاِديَث اْلَقاِرَدَة فِل َباِب اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ، َو ْٕ فِل َباِب  َلْكَت َلْؿ َتْصبِْر َأْن َتْذُكَر ا

ـَ ال
َماُم َأْحَؿدُ  :ِحْزبِقَِّة، َوَلْؿ َتْصبِْر َأْن َتُؼقَل َفْفَؿ اْلُعَؾَؿاِء لَِذلَِؽ، إِكََّؿا ُقْؾَت التَّْحِذيِر مِ َفُفَق  :َيُؼقُل  اإْلِ

، َوالـُُّصقُص َوَكَذا، ُمْبَتِدعٌ  امِِت  َوَحِديُث  َضالٌّ ـِ الصَّ د   ...ُطَباَدَة ْب فِْعُؾ  :إَِلك آِخِرِه، ُثؿَّ َتْلتِل بِالرَّ

ـِ   !اْلُحَسْق

َْحَزاُب َذَكَرَها ا ْٕ ا َوَمْدًحا ۵هللاُ َوا  .َذمًّ

 ْؿَع َتْؽثِقٍر؟!ْحَزاَب َج إَْحَزاَب َمْدًحا، إَ  ۵هللاُ َذَكَر ا

                                                 

إَِذا الَتَؼك الُؿْسِؾَؿاِن بَِسْقَػْقِفَؿا، َفالَؼاِتُؾ »مرفقًطا: ڤ وذكر بنسـاده طـ أبل بؽرة  (،2/25) "ح البخاريصحق"( 2)

 .«َوالَؿْؼُتقُل فِل الـ ارِ 

فسؿاهؿ مممـقـ مع آقتتال، وهبذا استدل البخاري وغقره طؾك أكف ٓ » (:13/151) "تػسقره"وقال ابـ كثقر يف 

ان بالؿعصقة وإن طظؿت، ٓ كؿا يؼقلف الخقارج ومـ تابعفؿ مـ الؿعتزلة وكحقهؿ، وهؽذا ثبت يف يخرج مـ اإليؿ

 «.مـ حديث الحسـ طـ أبل بؽرة "صحقح البخاري"



ـ ُة؟! ْستِْدَلِل ِطـَْدَك؟ َهَذا ُهَق اْلؽَِتاُب َوالسُّ
ِ
 َهِذِه ِهَل َمَصاِدُر ال

تِِفْؿ، َهْؾ َهَذا ُل بَِؽاَلِم اْلُعَؾَؿاِء ُدوَن َأِدلَّ َٓ ْستِْد
ِ
ِل؟ َوآ َٓ ْستِْد

ِ
ـْ َمَصادِر آ

 مِ

ِل َقاَل  َهْؾ  َٓ ْستِْد
ِ
ـْ َمَصاِدِر آ

ـْ َففْ اْلَعالُِؿ؟  ِطـَْدَك مِ
َؾِػ  ؿُ َوَففْ  اْلُعَؾَؿاءِ  ؿُ َلؽِ َمَصاِدُر  .ـََعؿْ فَ  السَّ

ِل ِطـَْدَك َأَلْقَسْت  َٓ ْستِْد
ِ
ـْ هللاَُقاَل ا :آ

 اْلَقاِحُد َفُقْمَخُذ مِ
ُّ
َحابِل ا الصَّ َحاَبُة؟ َأمَّ ُسقُل، َقاَل الصَّ ، َقاَل الرَّ

 .َقْقلِِف َوُيَردُّ 

َحابِ  :ا َجق ًداَوَأْكَت َتْعَؾُؿ َهذَ   اْلَقاحِ الصَّ
ُّ
ـْ َقْقلِِف َويُ ل

ـْ َمَصاِدرِ  ،(2)َردُّ ُد ُيْمَخُذ مِ
 َفَفْؾ ِطـَْدَك مِ

 
ِ
،آ ـُ ِل َقاَل اْلُحَسْق َٓ ؟ ْستِْد ـُ  َوَفَعَؾ اْلُحَسْق

                                                 

أرأيت أقاويؾ أصحاب رسقل اهللا إذا تػرققا فقفا؟ فؼؾت: » (:598-596)ص "الرسالة"قال اإلمام الشافعل يف  (2)

 «.تاب، أو السـة، أو اإلجؿاع، أو كان أصح يف الؼقاسكصقر مـفا إلك ما وافؼ الؽ

 .(578-576لإلمام الشافعل )ص "الرسالة"واكظر: 

وأما أققال الصحابة: فنن اكتشرت ولؿ تـؽر يف » (:21/14) "مجؿقع الػتاوى"وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

قف إلك اهللا والرسقل، ولؿ يؽـ ققل بعضفؿ حجة زماهنؿ ففل حجة طـد جؿاهقر العؾؿاء، وإن تـازطقا ُرد ما تـازطقا ف

ًٓ ولؿ يؼؾ بعضفؿ بخالفف ولؿ يـتشر: ففذا فقف كزاع وجؿفقر  مع مخالػة بعضفؿ لف باتػاق العؾؿاء. وإن قال بعضفؿ قق

العؾؿاء يحتجقن بف كلبل حـقػة ومالؽ وأحؿد يف الؿشفقر طـف والشافعل يف أحد ققلقف، ويف كتبف الجديدة آحتجاج 

 «.بؿثؾ ذلؽ يف غقر مقضع، ولؽـ مـ الـاس مـ يؼقل: هذا هق الؼقل الؼديؿ

اطؾؿ أهنؿ قد اتػؼقا طؾك أن ققل الصحابل يف مسائؾ » (:996-2/995) "إرشاد الػحقل"وقال الشقكاين يف 

غقرهؿ. آجتفاد لقس بحجة طؾك صحابل آخر، ومؿـ َكَؼؾ هذا آتػاق الؼاضل أبق بؽر، وأمدي، وابـ الحاجب، و

واختؾػقا هؾ يؽقن حجة طؾك َمـ بعد الصحابة مـ التابعقـ، ومـ بعدهؿ، طؾك أققال: إول: أكف لقس بحجة مطؾًؼا، 

 ...«.وإلقف ذهب الجؿفقر 

ققل الصحابل أقرب إلك الصقاب مـ » (:26/173) "مجؿقع فتاويف ورسائؾف"وقد سبؼ ققل العالمة ابـ طثقؿقـ يف 

 ة، بشرصقـ:غقره بال ريب، وققلف حج

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحدهؿا: أٓ يخالػ كص كتاب اهللا تعالك، أو سـة رسقلف 



ُشَفا َتْفِؿقًشا َواِضًحا، َوَهَذا لْقَس مِ فَ  ِل َواِضٌح َأكََّؽ ُتَفؿ  َٓ ْستِْد
ِ
ـَِّة َؿَصاِدُر آ ـْ َشْلِن َأْهِؾ السُّ

َْهَقاِء، َواْلَجَؿاَطِة، َهذَ  ْٕ ـَِّة أَ ا َشلُن َأْهِؾ ا ُبَفاِت، َوَيْتُرُكقَن َمـَْفَج َوَفْفَؿ َأْهِؾ السُّ كَُّفْؿ َيْسَتِدلُّقَن بِالشُّ

ـْ مَِئِة َحِديٍث (2)َواْلَجَؿاَطِة فِل َهَذا
فِل اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ  ، َوَقْد ُقِرَئ َطَؾك َمَسامِِعَؽ َأْكَثُر مِ

 .الظَّالِؿِ 

دُّ ِطـَْدَك؟ َأْكَت َتُؼقُل  َكْقَت َوَكْقَت! َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ  :اْلَؿْسَلَلُة ِخاَلفِقٌَّة! َوَأْكَت َتُؼقُل  :َفَؿا ُهق الرَّ

 
 
ِة اْلَؿـُْؼقَلِة  ، َوفِك آَثارِ َؾْقُت َطَؾْقَؽ َبْعًضا مِـْفُ َوَقْد تَ  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َكاَلِم الـَّبِل ُمَّ ْٕ َحاَبِة، َوفِك إِْجَؿاَطاِت ا الصَّ

ِل؟ َٓ ْستِْد
ِ
ـَ َمَصاِدُر آ ٌؾ فِل َهَذا؟ َأْي

 فِل َهَذا؟ َماَذا َأْكَت َقائِ

ـَ التَّْبؾِقغِ  ْخَقاِن؟ َوَما اْلَػاِرُق َبْقـََؽ َوَبْق ـَ اإْلِ ـَ َما اْلَػاِرُق َبْقـََؽ َوَبْق ـَ  ْقـََؽ ؟ َوَما اْلَػاِرُق بَ ق َوَبْق

ِة  الِِح، َوَأْكَت َلْؿ ...اْلَؼَدِريَّ َؾِػ الصَّ ـْ َما ِطـَْدُهؿ َفْفُؿ السَّ
ـَِّة، َوَلؽِ قَن بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ ؟ ُكؾُُّفْؿ َيْسَتِدلُّ

َٓ َفْفًؿا َسَؾِػقًّا َٓ ُسـًَّة َو َٓ ِكَتاًبا َو  .َتُسْؼ َطَؾك َكاَلمَِؽ 

لُِؽْؿ َأْكُتْؿ، َأْكُتُؿ اْسَتْدَلْؾُتْؿ بِــَواْلَعِجقُب َأنَّ اْستِدْ  َٓ ـِ اْستِْد ـَِّة َأْكَثُر مِ ِء بِاْلَؽَتاِب َوالسُّ َٓ َل َهُم َٓ : 

ـَِّة َطَؾك َفْفِؿِفؿْ  ـِ اْسَتَدلُّقا بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ
ـَِّة، َلؽِ  ُهْؿ، َلْقَس َقاَل ُفاَلٌن، َوُهْؿ َيْسَتِدلُّقَن بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ

َؾِػ طَ   .َؾك َفْفِؿ السَّ

                                                                                                                                                     

 والثاين: أٓ يخالػف صحابل آخر.

 فنن خالػ الؽتاب أو السـة فالحجة يف الؽتاب أو السـة، ويؽقن ققلف مـ الخطل الؿغػقر.

وصرق الرتجقح ُتعرف إما  .كان ققلف أرجح ففق أحؼ أن ُيتبع وإن خالػ ققل صحابل آخر ُصؾب الرتجقح بقـفؿا، فؿـ

 .«مـ حال الصحابل، أو مـ قرب ققلف إلك الؼقاطد العامة يف الشريعة، أو كحق ذلؽ

 لؾشقخ محؿد بـ طؿر بازمقل. "وسائؾ أهؾ الباصؾ يف تؼرير باصؾفؿ"واكظر لؾػائدة: ( 2)



ـْ فَ َولَِفَذا  ًٓ  َأْكَثرُ ُهْؿ  :قُل َهِذِه اْلِجَفِة َفَؼْط َأقُ ِؿ ـْ  َمْؼُبقٌل ، َوَمـَْفُجُفْؿ َطْؼاًل  ؿْ مِـْؽُ َقُبق َمـَْفِجُؽْؿ:  َط

َكَّ 
ِ
ـَِّة،ُفُؿ اْسَتَدلُّ ٕ ِل،  قا بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ َٓ ْستِْد

ِ
ُفقا فِل َهَذا آ ـْ َحرَّ

َٓ َوَلؽِ ا َأْكُتْؿ َفَؾْؿ َتْسَتِدلُّقا  َأمَّ

َٓ بِنِْجَؿاِع َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َبْؾ َطاَرْضُتْؿ َذلَِؽ  ـَِّة َو َٓ بِالسُّ  .بِاْلؽَِتاِب َو

ل َغاَيِة اأْلََهِؿق ِة: لَِفَذا 
ـْ َمَعَؽ  اْمأَلْ َكْػَسَؽ  :َلَكا َأُققُل َلَؽ فَ َفَؾْقَسِت اْلَؿْسَلَلُة َسْفَؾًة، اْلَؿْسَلَلُة فِ َوَم

ةِ  ََحاِديِث الـََّبِقيَّ ْٕ َياِت اْلُؼْرآكِقَِّة، َوبِا ْٔ ِب بِا ـَ الطُّالَّ
ةِ مِ ُمَّ ْٕ َثاِر،  ، َوبَِػْفِؿ َسَؾِػ ا ْٔ ـَِّة َوا ـْ ُكُتِب السُّ

مِ

ـَِّة َوا -هللاَُإْن َشاَء ا-َوإَِذا َحَصَؾ َذلَِؽ   .ْلَجَؿاَطةِ َفَسْقَف َيُؽقُن َكاَلُمَؽ َكاَلَم َأْهِؾ السُّ

ْقُخ َوِحقدٌ  ابُِع الَِّذى َخاَلَػ فِقِف الشَّ َْصُؾ السَّ ْٕ ِل، َوَلْؿ َيُؼْؾ بَِفا،  :َفا َٓ ْستِْد
ِ
َأكَُّف َجِفَؾ َمَصاِدَر آ

ِل ِطـَْدَكا ِكَتاٌب َوُسـٌَّة َوإِْجَؿاٌع َوِقَقاٌس ُمْعَتَبٌر، َٓ ْستِْد
ِ
، َفَؿَصاِدُر آ ًٓ َطاَها َقْق َوَمَراِجُعـَا فِل  َوإِْن ادَّ

ْطتَِؼاِد َلَقَجَد فِقَفا 
ِ
ـْ َمَعُف إَِلك ُكُتِب آ ُجُؾ ُهَق َوَم ـَُّة، َوَلْق َرَجَع الرَّ ْطتَِؼاِد ُكُتُب السُّ

ِ
اْلَحؼَّ َباِب آ

ٍة، َوا  .َأْطَؾؿُ هللاُ بَِلْوَضِح ِطَباَرٍة َوَأْطَظِؿ َأِدلَّ

 

 

 

 

 

 

 



 

م  رشم دُّ احلماِدي عم  الر 

 ْصُل الث اِمُن:وُهوم إ

اةُ  تُه ادُْزجم اعم ُة وبِضم ِريضم اُه العم  دمْعوم

دُّ اْلَحاِدي َطَشرَ  َطك َأكَُّف َسَقْبَحُث اْلَؿْسَللَة َبْحًثا  :الر  َدْطَقاُه اْلَعِريَضُة َوبَِضاَطُتف اْلُؿْزَجاُة، َفَؼِد ادَّ

َدِ  ْٕ ِة َفَؾْؿ َيِػ بَِذلَِؽ ِطْؾِؿقًّا َقائًِؿا َطَؾك ا ، ، فَ لَّ ٍء َقطُّ
ْ
ْطَقى؟ َلْؿ َيِػ فِل َذلَِؽ بَِشل ـَ َتْحِؼقُؼ َهِذِه الدَّ َلْي

ًة،َفَؾْؿ َيْذُكْر آَثاًرا وَ  َٓ َأِدلَّ ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َذلَِؽ  َٓ َأَحاِديَث َو
َٓ  ،َوَلْؿ َيْذُكْر َشْقًئا مِ َٓ َكاَقَش، َو َو

تِ  َْمُر بُِرمَّ ْٕ  .َطَؾك َهَذاك إَْمُر ْشُروَن َدقِقَؼًة، َواْكَتفَ ِف َخْؿٌس َوطِ َكَذا َوَكَذا، ا

ُجِؾ  :بِاْلَعْؽسِ  ًة، َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َفْؼِر الرَّ ِت َوَضـََّفا َأِدلَّ َّٓ ْتَقاِن بَِبْعِض الزَّ َفَؼْد َأْجَفَد َكْػَسُف فِل اإْلِ

ِة بَِضاَطتِِف اْلِعْؾِؿقَِّة: َولَِفَذا اْكظُ  ؾَّ
ْماَل َوَكَسَبُف إَِلك اْلَؿَداِخَؾِة، َقاَل َوقِ ا َصَرَح َهَذا السُّ َهاُتقا َلـَا  :ُروا إَِلْقِف َلؿَّ

ـَ التَّاِريِخ ُيَؼاُل 
َماِم َوَلْق َدلِقاًل َواِحًدا مِ ًة َتُدلُّ َطَؾك َأنَّ الَِّذي َيْخُرُج َطَؾك اإْلِ َأْخَطَل، َوَلْقَس  :َأِدلَّ

 .ُمْبَتِدًطا

ـَ التَّاِريِخ بِِؿْثِؾ َهَذا :اَل َصْبًعا قَ 
 مِ
َ
 َيْسَتطِقَع َأْن َيْلتِل

ْ
ـَ التَّاِريِخ(: لَِؽل

ـَ  :اَل ، َما قَ (2))مِ
ًة مِ َهاُتقا َأِدلَّ

 .ْرعِ الشَّ 

                                                 

 وقد تؼدمت اإلجابة طـ هذه الشبفات.( 2)



ـُ ُكَطالُِبَؽ وَ  ْرعِ  َلِدل ةٍ َأن َتْلتَِل بِ  -َيا َشْقُخ َوِحقُد -َكْح ـَ الش  ـَ  ةٍ َلِدل  بِ َوَلْقَس  َطَؾك َجَقاِز اْلُخُروِج، ِم ِم

َوَلْؿ  ْأَي  اْلَخَقاِرِج فِل َذلَِؽ،َواِحًدا َخَرَج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظ الِِؿ، َوَرَأى رَ َرُجاًل َلـَا  َواْذُكرْ الت اِريِخ، 

عْ   .ُيَبد 

ـُ ِحطَّانَ  ِة اْلجَ  (2)ِطْؿَراُن ْب ؿَّ
كَُّف َكاَن َيَرى اْلُخُروَج َطَؾك َأئِ

ِ َٕ َع لَِؿاَذا؟  َمَع َأكَُّف َلْؿ ُيَشاِرْك،  ،ْقرِ ُبد 

ـَ اْلَخَقارِج اْلَؼَعِديَّةِ  َفنِكَُّف َكانَ َوَلْؿ ُيَؼاتِْؾ بَِسْقِػِف: 
 .مِ

ْف َلـَا َيا َشْقُخ َوِحقدُ  َة؟اْلَخَقاِرَج ا َطر   ْلَؼَعِديَّ

ـُ ُحَجٍر َوَغْقُره َٓ  :ُهْؿ َكَؿا َذَكَر اْب ـُقَن اْلُخُروَج، َو ـَ ُيَزي  ِذي َفَؼْد : َولَِفَذا (2) ُيَؼاتُِؾقَن بُِسُققفِِفؿْ الَّ

ةِ  ـَ اْلَخَقارِج اْلَؼَعِديَّ
اَن مِ ـَ ِحطَّ وا ِطْؿَراَن ْب ا َرَأى َذلَِؽ  :َطدُّ  .َلؿَّ

                                                 

َج لف  طؿران بـ ِحطَّان السدوسل البصري، مـ( 2) رؤوس الخقارج، إٓ أكف كان ٓ ُيتفؿ يف الحديث: ولذلؽ خرَّ

 البخاري.

 «.صدوق إٓ أكف كان طؾك مذهب الخقارج، وُيؼال: رجع طـ ذلؽ» :"التؼريب"وقال الحافظ ابـ حجر يف 

بدي : طـ محؿد بـ بشر الع"تاريخ الؿقصؾ"ذكر أبق زكريا الؿقصؾل يف » (:3/317) "تفذيب التفذيب"وقال يف 

الؿقصؾل، قال: لؿ َيُؿت طؿران بـ حطان حتك رجع طـ رأي الخقارج. اكتفك. هذا أحسـ ما ُيعذر بف طـ تخريج 

ج ما حؿؾ طـف قبؾ أن يرى ما رأى، فػقف كظر: ٕكف أخرج لف مـ رواية يحقك بـ البخاري لف. وأما ققل مـ قال: إكف خرَّ 

اج، وكان الحجاج يطؾبف لقؼتؾف مـ أجؾ الؿذهب، وقصتف أبل كثقر طـف، ويحقك إكؿا سؿع مـف يف حال هربف  مـ الَحجَّ

 .«يف هربف مشفقرة

ًٓ مـ أهؾ السـة والجؿاطة، » (:12/352) "البداية والـفاية"وقال ابـ كثقر يف  طؿران بـ حطان الخارجل، كان أو

ا فلحبفا، وكان هق دمقؿ الشؽؾ، فلراد أن ـة فلبت، فارتد معفا  فتزوج امرأة مـ الخقارج حسـة جؿقؾة جدًّ يردها إلك السُّ

 «.إلك مذهبفا

(، 4/124) "سقر أطالم الـبالء"(، و11/311) "هتذيب الؽؿال"(، و43/485) "تاريخ دمشؼ"واكظر أيًضا: 

 (.3/135) "مقزان آطتدال"(، و1/982) "تاريخ اإلسالم"و



ـُ َصالٍِح َماَذا َكَؼُؿقا َطَؾْقِف؟ ـُ ْب ـُ لَ َأْصاًل َكَؼُؿقا َطَؾْقِف؟!  َوَكؿْ  َواْلَحَس ـْ  ـُ َصالٍِح ب َؼْد َكاَن الَحَس
مِ

ـُ َطْبِدا  هللاِ َأْطَبِد َأْهِؾ َزَماكِِف، َقاَل َأْحَؿُد ْب
ُّ
ـِ ُيقُكَس اْلَقْرُبْقِطل ـَ َسـًَة، َما َرَأْيُتُف َرَفَع » :ْب َجاَلْسُتُف ِطْشِري

ْكَقا َٓ َذَكَر الدُّ َؿاِء، َو ا َدَخَؾ َطَؾْقِف ُسْػَقاُن الثَّقْ  .(1)«َرْأَسُف إَِلك السَّ ـَ َوَمَع َذلَِؽ َلؿَّ
ِريُّ َيْقَم اْلُجُؿَعِة مِ

ـُ َصالٍِح ُيَصؾ ل، َفَؼاَل  ـُ ْب ، َفنَِذا اْلَحَس  
ـْ ُخُشقِع الـ َػاِق هللاِ َكُعقُذ بِا» :اْلَباِب اْلِؼْبؾِل

، َوَأَخَذ َكْعَؾْقِف، «مِ

َل إَِلك َساِرَيٍة ُأْخَرى  .(3)َفَتَحقَّ

                                                                                                                                                     

 بـ محؿد الضعقػ قال: َقَعُد الخقارج هؿ سؿعُت طبد اهللا» (:362)ص "مسائؾف لإلمام أحؿد"قال أبق داود يف ( 1)

 «.أخبث الخقارج

والَؼَعِديُّ مـ الخقارج: الذي يرى رْأَي الَؼَعد الذيـ يرون التحؽقؿ » (:1/215) "تفذيب الؾغة"وقال األزهري يف 

ا، غقر أهنؿ قعدوا طـ الخروج طؾك الـاس  "بلسان العر"(، و322)ص "الؼامقس الؿحقط"واكظر أيًضا: «. حؼًّ

(5/3687.) 

الؼعدية: فرقة مـ الخقارج، يلمرون » (:2/465) "زهر اآلداب وثؿر األلباب"وقال أبق إسحاق الؼقرواين يف 

 «.بالخروج، وٓ يخرجقن

راة الذيـ يحؽؿقن وٓ » (:4/99) "تفذيب األسؿاء والؾغات"وقال الـقوي يف  قال ابـ إطرابل: الَؼَعُد: الشُّ

 «.يحاربقن

والؼعد: الخقارج، كاكقا ٓ يرون الحرب، بؾ ُيـؽرون طؾك » (:3/317) "تفذيب التفذيب"ابـ حجر يف وقال الحافظ 

ـقكف مؼدمة فتح "واكظر أيًضا: «. أمراء الجقر َحَسب الطاقة، ويدطقن إلك رأيفؿ، ويزيـقن مع ذلؽ الخروج وُيحس 

 (.431)ص "الباري

 -بػتحتقـ-وكان مـ رءوس الخقارج مـ الَؼَعديَّة » :-نطـ طؿران بـ حطا-( 449-8/448) "اإلصابة"وقال يف 

ػرية. وققؾ:  ـقن لغقرهؿ الخروج طؾك الؿسؾؿقـ وٓ يباشرون الؼتال. قالف الؿربد. قال: وكان مـ الصُّ وهؿ الذيـ ُيحس 

ا بعد أن كرب وطجز طـ  الؼعدية ٓ يرون الحرب، وإن كاكقا ُيزيـقكف. وقال أبق الػرج إصبفاين: إكؿا صار طؿران قعديًّ

 «.الحرب

 (.7/365) "سقر أطالم الـبالء"(، و6/284) "هتذيب الؽؿال"اكظر: ( 1)

 (.7/363) "سقر أطالم الـبالء"(، و6/280) "هتذيب الؽؿال"اكظر: ( 3)



َقرِ »َأْيًضا فِل  َوَهَذا َمْذُكقرٌ -َوَقاَل َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  ـُ ب» :-«السِّ ـُ َصالٍِح َكاَن َلْق َلْؿ ُيقَلِد الَحَس

  .(2)«َخْقًرا َلفُ 
ُّ
َهبِل ةِ » :َقاَل الذَّ ؿَّ

ـْ َأئِ
َٓ َتَؾبُُّسُف بِبِْدَطةٍ ْساَل اإلِ  ُهَق مِ  .(1)«ِم، َلْق

ـُ اْلُخُروَج َطَؾك ُأَمَراِء َزَماكِِف لُِظؾْ » :َوَقاَل  ـْ َما َقاَتَؾ َأَبًدا، َكاَن َيَرى اْلَحَس
ِؿِفْؿ َوَجْقِرِهْؿ، َوَلؽِ

َٓ َيَرى اْلُجُؿَعَة َخْؾَػ اْلَػاِسِؼ   .(3)«َوَكاَن 

                                                 

 الؼائؾ هق: أحؿد بـ طبداهللا بـ يقكس، كؿا يف الؿقضع قبؾ السابؼ.( 2)

 (.7/362) "سقر أطالم الـبالء"( 1)

 (.7/372لؿصدر السابؼ )ا( 3)

َر مـف السؾػ لذلؽ:  وقد حذ 

ـِ حٍل »قال يحقك بـ سعقد الؼطَّان:   ـِ ب َء الرأِي يف الحس  «.كان سػقاُن الثقريُّ سل 

ر الـاس مـ ابـ حلٍّ وأصحابف»وقال بشر بـ الحارث:   «.كان زائَدُة بـ قدامة يجؾس يف الؿسجد، ُيحذ 

ـُ حلٍّ قد اْستُ »وقال زائدة:   «.صؾَِب مـذ زمان، وما َكجد أحًدا َيْصؾِبفاب

 «.كان زائدُة َيْسَتتِقُب مـ أتك حسـ بـ صالح»وقال َخَؾُػ بـ َتؿقؿ: 

ؿ ُسػقاَن أحبُّ إلقـا مـ َصْعؼ الحسـ: »-وُذكِر لف َصْعُؼ الحسـ بـ صالح-وقال طبد اهللا بـ إدريس   «.َتَبسُّ

، ٓ يرى جؿع»وقال أيًضا:  ـُ حلٍّ  «.ة وٓ جفاًداما أكا واب

 بؾ مـفؿ مـ ترك الرواية طـف بالؽؾقة، وهق يف الحديث ثؼة حافظ.

سقر أطالم "(، و4/334) "تاريخ اإلسالم"(، و6/277) "هتذيب الؽؿال"(، و7/317) "حؾقة إولقاء"واكظر: 

 (.2/398) "هتذيب التفذيب"(، و2/496) "مقزان آطتدال"(، و7/362) "الـبالء

صالح كان كاسًؽا، طابًدا، فؼقًفا، حجًة، صحقَح الحديث، قال فقف أبق زرطة: اجتؿع يف الحسـ بـ فالحسـ بـ  قؾت:

 حل إتؼان، وفؼف، وطبادة، وزهد. وقال أبق حاتؿ: ثؼة، حافظ، متؼـ. وكان وكقع يعظؿف، ويشبفف بسعقد بـ جبقر.

روا مؿـ  وطؾك الرغؿ مـ هذا كؾف لؿا رأى السقػ وَتْرك الجؿعات خؾػ أئؿة الجقر ر مـف العؾؿاء، بؾ وحذَّ حذَّ

 طؾك الخروج، وإكؿا كان مجرد رأي!وتلمؾقا: لؿ يخرج، ولؿ يحث الـاس  فؿ الرواية طـف،يجالسف، وَتَرك بعُض 



لِقؾِ  َطَذَرهُ َفَفْؾ  ْكَؽاَر َطَؾْقِف؟ َفنَِذْن ُكَطالُِبَؽ بِالدَّ َؾُػ؟ َوَهْؾ َتَرُكقا اإْلِ  .السَّ

ْطَقى َطِريَضٌة، وَ  :َوَطَؾْقِف َفاْلَحِؼقَؼةُ  َأْن َيُتقَب َطَؾْقـَا َجِؿقًعا،  ۵هللاَ اْلبَِضاَطُة ُمْزَجاٌة، َوَكْسَلُل االدَّ

 .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

خالػ يف أصؾ واحد فصـعقا معف هؽذا، والؼقم خالػقا يف أصقل، وإلك أن كجد مـ يـؽر طؾك مـ حذر مـفؿ، 

إلك آخر كالمفؿ، ففؾ كان الثقري وزائدة وابـ إدريس وغقرهؿ مـ أئؿة الديـ مـ  ويؼقلقن: يسبقن العؾؿاء ...

 الؿداخؾة السبابقـ لؾعؾؿاء؟!



: م دُّ الث اِِن عمرشم  الر 

 وُهوم إْصُل الت اِسعُ 

ـ ةِ  ، والـ قُْل ِمن أهِل السُّ
ِ
اء عم أْهِل إْهوم اُوُن مم  الت فم

دُّ الث اكِل َطَشرَ  ـْ  َوُهقَ  :الر 
ا ُيْمَخُذ مِ َْصِؾ التَّاِسِع مِؿَّ ْٕ التََّفاُوُن َمَع َأْهِؾ  :َوُهقَ  َكؾَِؿتِفِ َيَتَعؾَُّؼ بِا

ـَِّة َكْقاًل َيَتَعاَرُض َمَع َمـَْفِجفِ  ـْ َأْهِؾ السُّ
ـْ َأْخَطائِِفْؿ، َوالـَّْقُؾ مِ َْهَقاِء، َبْؾ َغضُّ الطَّْرِف َط ْٕ  دِ ُهَق فِل َكؼْ  ا

 َ ْٕ ْفِؼ الَؼاِئِؿ َطَؾك الُؿَقَزاَكاِت َوُمَراَطاِة ال ْخَطاءِ ا  .بِالُؿَخالِِػ  ُجُفقِد َوإِْضَفاِر الر 

  :َوَيَتَؿث ُؾ َذلَِؽ فِل اآْلتِل

 َ ْٕ ـَ ا تِل َتُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ، َفَجَؿَع َبْق َْشَقاِء الَّ ْٕ ْقُخ َوِحقٌد فِل َكؾَِؿتِِف َهِذِه َبْعَض ا ـِ ْمرَ َفَؼْد َذَكَر الشَّ  :ْي

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوَهذا َكْػُسُف َيَتَعاَرُض َمَع مَ  ـْ َأْهِؾ السُّ
َْهَقاِء، َوالـَّْقِؾ مِ ْٕ ـَْفِجِف ُهَق فِل التََّفاُوِن َمَع َأْهِؾ ا

َر مِـُْفْؿ، وَ ال :َفَؼاَل  :ْخَطاءِ إَ  دِ َكؼْ  َٓ َتْس َقاَل: َؿَداِخَؾُة! َوَحذَّ قا مِـُْفْؿ، َوَأْرَسَؾ ُؿعُ َٓ َتْجؾُِسقا َمَعُفْؿ، َو

ـْ  -َهاَوَكَشرَ - ُكُتًباإَِلك َبْعِض َصَؾَبتِِف  ، َوَغْقُر َذلَِؽ مِ
 
ْقِخ َربِقٍع اْلَؿْدَخؾِل د  َطَؾك الشَّ َْشَقاِء،  فِل الرَّ ْٕ َهِذِه ا

َّٓ ُمَؼابِِؾ َوفِل  َٓ َكَرى مِـُْف إِ َْهَقاءِ  التََّفاُونَ َذلَِؽ  ْٕ  .َمَع َأْهِؾ ا

ُة ُأُمقٍر، ِمـَْفا َطَؾك َذلَِؽ  َيُدلُّ  :لف َؽاَلَم، َفـَُؼقُل َهَذا ال ُفؿَبْعُض َقْد َيْسَتـْؽُِر   :ِطد 

ُل األَْمُر األَ  ـَ ال ْخَقانَ اإلِ  هِ ُهَق َطَدُم ِذْكرِ وَ  :و  ـَ الَجَؿاَطاِت الُؿـَْحِرَفِة ُؿْسؾِِؿق
ٍء، َوَغْقَرُهْؿ مِ

ْ
بَِشل

ٍء؟ ْخَقاَن الاإلِ ؾَِؿاَذا َلْؿ َيْذُكِر فَ 
ْ
ـَ بَِشل ٍء؟ لَِؿاَذا َلْؿ َيْذُكْر ُكؾَّ لَِؿاَذا َلْؿ َيْذُكِر الوُؿْسؾِِؿق

ْ
ـَ بَِشل ق ِجَفاِدي 

تِل َلَفا إِْسَفاَماٌت الِػَرِق َوالَهِذِه  ـَ َسق َئٌة َجَؿاَطاِت الَّ  فِل الثَّْقَرِة َوَغْقِر الثَّْقَرِة؟ لَِؿاَذا َلْؿ َيْذُكْرَها؟ َوَأْي



ُة التََّعاُمؾِ  َْهَقا ِشدَّ ْٕ َْهِؾ الَمَع َأْهِؾ ا
ِ
ـَ ِذْكُرُه ٕ ْكِحَراَفاِت؟ ِء؟ َأْي

ِ
ْقُخ وَ بَِدِع َوآ ًة َكَؼَد الشُّ َوِحقٌد  َكْؿ مرَّ

 ْؼِد التَّْبؾِقِغ؟فِل كَ َلُف َكْؿ ُمَحاَضَرًة وَ ْخَقاِن؟ فِل َكْؼِد اإلِ َلُف َكْؿ ُمَحاَضَرًة َبْؾ ُمَحاَضَرٍة َلُف؟  اإِلْخَقاَن فِل

َكْؿ وَ التَّْؽِػقِر؟ َجَؿاَطِة فِل َكْؼِد َلُف َكْؿ ُمَحاَضَرًة وَ ْساَلمِقَِّة؟ فِل َكْؼِد الَجَؿاَطِة اإلِ َلُف َكْؿ ُمَحاَضَرًة وَ 

َؾِػقَِّة الِحْزبِقَِّة؟ َحتَّك فِل َكؼْ َلُف َرًة ُمَحاَض  ُبْؾَداَن، َأْو َأنَّ البَِفا  ُطقَف تَ ْعِؼَد َهِذِه الُؿَحاَضَرَة، وَ تَ ِد السَّ

ـْ َأْهِؾ إَ هَ 
ِء َلْقُسقا مِ َٓ َّٓ إَِذا َكاَن ُهْؿ َأْيًضا َطَؾك َأْخَطاٍء َفَؼْط؟ َوبِالتَّالِل ُم ْهَقاِء؟ ُكِريُد َأْن َكْعَؾَؿ، إِ

ـَّةِ  ُطَؾَؿاءَ ُكَخالُِػ  ـَ فِل ُحْؽِؿِفْؿ َطَؾك َهذِ ُؿَعاِص ال َأْهِؾ السُّ ـُ َباٍز،  :، َومِـُْفؿُ اِت ِه الَجَؿاطَ ِري ْقُخ اْب الشَّ

قْ  ، َوالشَّ ـُ ْقُخ اْلُعَثْقِؿق ْقُخ الَوالشَّ  .(2)َػْقَزاُن، َوَغْقُرُهؿْ ُخ اْلَعبَّاُد، َوالشَّ

َٓ ُيرِ هللاَ َأكَُّفْؿ َجَؿاَطٌة ُيِحبُّقَن اِذْكُرُه ، وَ قفِقَّةِ َطَؾك الصُّ  َثـَاُؤهُ  :ْمُر الث اكِلاألَ  ُخقَل َوَرُسقَلُف، َو  يُدوَن دُّ

 .الـَّارِ 

صَّ هللاِ! ُسْبَحاَن ا
قفِقَِّة فِل َهَذا الَما قِ َؾِػقََّة؟ َأْكَت َتُؼقُل ُة الصُّ ـْ َتْزُطُؿقَن السَّ َيا  :َعْصِر ِطـَْدُكْؿ َيا َم

ِء ُيِحبُّ  َٓ ان- َوَرُسقَلُف، َوَغْقُركَ هللاَ قَن اَجَؿاَطُة، َهُم د َحسَّ قفِ  :َيُؼقُل  -َوُهَق ُمَحؿَّ قَُّة َلْؿ َيْشَفِد الصُّ

ـْ َشْقِخ اإلِ  َكاقاًِل -ُثؿَّ َيُؼقُل التَّاِريُخ َأكَّـَا اْخَتَؾْػـَا َمَعُفْؿ،  الُِؿ َومِـُْفُؿ الظَّ : -ْساَلِم َطَؾك َغْقِر ُمَراِدهِ َط

ابُِؼ بِالُؿْؼتَ لِـَْػِسِف َومِـُْفُؿ ال  !َما َقاَل  إَِلك آِخرِ  ...َخْقَراِت ِصُد َومِـُْفُؿ السَّ

ا  ْقُخ  ُسئَِؾ َوَلؿَّ ـِ  (1)َهَذا الشَّ  ال َط
 
قفِل ْعَراِوي  الصُّ ٌة َوَقاَمٌة،  :َقاَل َؿْعُروِف الشَّ ؿَّ

ُجَؾ قِ إِنَّ َهَذا الرَّ

 .(2)َوَكَذا َوَكَذا

                                                 

 كالم أهؾ العؾؿ طـ إحزاب والجؿاطات. -( ومابعدهاص)-تؼدم ( 2)

 هق: محؿد حسان، وقد وقػت لف طؾك مقضعقـ يف ذلؽ:( 1)

 «.طالؿ جؾقؾ كبقر الؼدر، وقامة»ققلف:  األول:



قفِقَِّة؟ ُققُلقا َلـَا ُتُؽْؿ َمَع الصُّ صَّ
ُتُؽْؿ، َهْؾ َأْكُتْؿ ُصقفِقٌَّة؟ إِْن ُقْؾَت  :َما قِ صَّ

إِْن  :َكُؼقُل َلَؽ  .َٓ  :َما قِ

َفاَدِة َأْكَت َوَغْقُركَ  ُكـَْت َتْحُؽؿُ  اَلِل، َفَعاَلَم َتْشَفُد َلُفْؿ بَِفِذِه الشَّ َوَهَذا َلْقَس ُحْؽًؿا  ؟!َطَؾْقِفْؿ بِالضَّ

نَ َبْؾ ، مِـُْؽؿْ  َطَؾك َشْخٍص َواِحدٍ  ْٔ  .َهَذا ات َجاٌه َكامٌِؾ ا

، إَِذْن َماَذا َكُؼقُل فِقُؽْؿ؟َؾْقَس ِطـَْدُكْؿ َتْحِذيٌر مِ فَ 
ٍّ
قفِقَِّة َكَتْلِصقٍؾ ِطْؾِؿل  ـَ الصُّ

                                                                                                                                                     

ورحؿ اهللا الشقخ الشعراوي، مـ باب إدب وإماكة، أسلل اهللا أن يرحؿ شقخـا الشقخ الشعراوي »ققلف:  والثاين:

رحؿة واسعة، وأكا أتصقر أكـل لست أهاًل إلك أن أسقر طؾك هذا الدرب، فليـ كقر السفك مـ شؿس الضحك، وأيـ 

 «.؟!إرض مـ السؿا، وأيـ الثرى مـ كقاكب الجقزاء

 وها هق كالم بعض أهؾ العؾؿ طـ الشعراوي الصقيف الؼبقري:( 2)

وكثقًرا ما يتلول أيات بتلويؾ مـ أجؾ تـاسب مػاهقؿ العصر  هق مـحرف طـ العؼقدة،» :$قال العالمة األلباين 

أما أسؾقبف فالؿصريقن يؿتازون فقؿا ضفر لل طؾك الشعقب آسالمقة بطالقة الؾسان، وبحسـ أسؾقب  .الحاضر

ؽالم، وطـدهؿ آستطاطة أن يسقطروا طؾك الـاس، والشعراوي مـ هذا الؼبقؾ، لؽـ ٓ يمخذ مـف العؾؿ: ٕن العؾؿ ال

 (.106شريط رقؿ ) "سؾسؾة الفدى والـقر"«. شلء وإسؾقب شلء

 رقؿصقتقة مادة  "شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ": راجع...«. الشعراوي ضال متؾقن » :$وقال العالمة مؼبؾ بـ هادي 

 (.40/آخر الدققؼة: 22)

 هؾ تػسقر الشقخ الشعراوي مـ تػسقر أهؾ السـة والجؿاطة؟ :-حػظف اهللا-وُسئِؾ العالمة طبد الؿحسـ الَعب اد 

 الشقخ: الشعراوي؟

 السائؾ: كعؿ.

 الشقخ: الشعراوي الؿقجقد الؿتلخر؟

 السائؾ: كعؿ.

 .الشقخ: ٓ، لقس مـ أهؾ السـة والجؿاطة، هق مـ أهؾ التلويؾ

 (.329شريط رقؿ ) "شرح ســ الرتمذي"

 ما حال الشعراوي، وهؾ يجقز لل أن أقتـل تػسقره؟ :-حػظف اهللا- وقد ُسئِؾ الشقخ طبقد الجابري

...«. فؿثؾف ٓ ُيػرح بتػسقره، طؾقؽ بتػسقر ابـ كثقر  :الشعراوي متػؾسػ مخؾ ط، أشعري مخرف صقيف» فلجاب:

 .)مادة صقتقة(



ـَِّة َواْلجَ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َفَلْهُؾ السُّ َْهَقاِء َلْقَس َمْعُروًفا ِطـَْد َأْهِؾ السُّ ْٕ َؿاَطِة َفالتََّفاُوُن َمَع َأْهِؾ ا

و َْهَقاِء َوَيْشَتدُّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
ُروَن مِ  .َن َطَؾْقِفؿْ ُيَحذ 

ِذي َتَتَفاَوُكقَن فِقِف َمَع َأْهِؾ إَْهَقاِء َقْقِت فِل َكْػِس ال َوَأْكُتؿْ  ـَِّة َتـَالُ الَّ ـْ َأْهِؾ السُّ
َوَتـْبُِزوَكُفْؿ قَن مِ

ُطقنَ ، بِإَْلَؼاِب  ُرونَ َأكَُّفْؿ َجَؿاَطٌة، َوَأكَُّفْؿ َصاِئَػٌة،  َوَتدَّ َأْطَظَؿ  َبْؾ َتْعَتبُِرونَ ك آِخِرِه، إِلَ  ...مِـُْفْؿ،  َوُتَحذ 

ُد الدَّ   !َؿَداِخَؾِة َوإِْفَساُح اْلَؿَجاِل َلُفؿْ ْطَقَة فِل مِْصَر اْكتَِشاُر الُمْشؽَِؾٍة ُتَفد 

ـَا َكُؼقُل  ـَِّة َوالَحْؿؾَ َيِجُد ال َؽؾَِؿةِ َهِذِه الإِنَّ الـَّاضَِر فِل  :َوَطَؾْقِف َفنِك  َطِة، َبْقـََؿا َؿاجَ َة َطَؾك َأْهِؾ السُّ

ُجُؾ  ـَ ْهقَ َمَع َأْهِؾ إَ  َفاُوٍن َشِديدٍ تَ  َطَؾك الرَّ ُكؿْ اِء، َفَلْي ـَ ْخطَ َطَؾك إَ  َردُّ ُكؿْ اِء، َوَأْي َطَؾك البَِدِع  َردُّ

ِت؟ ُكِريُد َوال َٓ اَل  .َأْطَؾؿُ هللاُ َؿْسَلَلِة، َواَما َيَتَعؾَُّؼ بَِفِذِه الَأْن ُتَبق ـُقا َلـَا ُخَراَفاِت َوالضَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م  رشم دُّ الث الِثم عم  الر 

: الت ْؾبِقُس والت ْدلِقُس  اِشُ ُهوم إْصُل العم  وم

دُّ الث الَِث َطَشَر: َٓ  الر  ْقِخ َوِحقد َبالِل، َأ ـِ اْكتَِؼاِد َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة لِؾشَّ َْصِؾ اْلَعاِشِر مِ ْٕ َوُهَق َيَتَعؾَُّؼ بِا

ـَ اْلَؿَقاِضِع بَِؿا َيُدلُّ َطَؾك  قٌس فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة فِل، َفَؼْد َحَصَؾ َتْدلِ ْؾبِقُس َوالتَّْدلِقُس التَّ  :َوُهقَ 
َطِديٍد مِ

 َأنَّ اْلُؿَتَؽؾ َؿ َلُف اْطتَِؼاٌد ُمْسَبٌؼ: َولَِفَذا َفنِكَُّف َيْؾِقي َأْطـَاَق اْلَؽاَلِم لَِقْدَطَؿ فِْؽَرَتُف.

ـُ َما كَ وَ  َّٓ بَِدلِقٍؾ: َكْح ُؿ إِ ـْ إِْن َشاَء َمْثَؾ َهَذا الُعـَْقانِ  َأْو َيْسَتـْؽِرُ َبْعُض الـَّاِس َيْعَتِرُض َؼْد فَ َتَؽؾَّ
، َلؽِ

 .َتَباَرَك َوَتَعاَلكهللاِ ِحقـََؿا َيْلتِل التَّْػِصقُؾ َسَقُزوُل َهَذا بِنِْذِن اهللاُ ا

ـْ فَ  ِل  فِلَأكَُّف  اًل:َذلَِؽ َمثَ ِؿ َؾْعُت َطَؾْقَفا َوَسِؿْعُت َصَرًفا مِ  َؿتِفِ َكؾِ َأوَّ تِل َقَرْأُتَفا َواصَّ َغِة الَّ  ـَْفا،اْلُؿَػرَّ

ا َذَكَر اْلَخَقاِرَج  ـْ َمـَْفجِ َأنَّ ، َلْؿ َيْذُكْر ُفؿْ َوَذَكَر َمـَْفجَ َلؿَّ
اْلُخُروَج َطَؾك اْلَحاكَِؿ الظَّالِِؿ، إِكََّؿا َذَكَر  ِفؿُ مِ

ـْ ُأُصقلِِفُؿ اْلُخُروَج َطَؾك اوَ اْلَؽبِقَرِة َوَكَذا َوَكَذا، ُكْػَر ُمْرَتؽِِب 
َوَلْؿ ، ْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ اْلَجائِرِ َلْؿ َيْذُكْر مِ

َْصؾِ َيْذُكْر َما َيَتَعؾَّ  ْٕ  .اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلةِ  ِطـْدَ  ُؼ بَِفَذا ا

َْصَؾ ِطـَْدُهْؿ؟يَ َفؾَِؿاَذا َلْؿ  ْٕ  .َهِذِه َمْسَلَلةٌ  !ْذُكْر َهَذا ا

َْصَؾ َلْقَس ِطـَْدُهْؿ َأْصاًل؟! ْٕ  َأْو َأنَّ َهَذا ا

ا َذَكرَ لَ َفنِكَُّف  :َأْيًضاوَ  َْحَزاَب،  ؿَّ ْٕ َْحَزاَب فِل اْلُؼْرآنِ َذكَ هللاُ إِنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة َحاِدَثٌة، َوا :َقاَل ا ْٕ  َر ا

ا َوَمْدًحا، َوَكَذا َوَكَذاذَ  ـَ َما َقاَل  رِ إَِلك آِخ  ...مًّ ِم َوَكْؼِؾ  ، ُثؿَّ َبقَّ ِع بِالدَّ َأنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة ُتَؼاُس َطَؾك التََّبرُّ

َْطَضاِء! ْٕ  ا



ـَ وَ 
ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة،  التَّْؾبِقِس اْلَقاِضِح،َهَذا مِ َْحَزاِب َمْسَلَلٌة ُأُصقلِقٌَّة ِطـَْد َأْهِؾ السُّ ْٕ َفنِنَّ َمْسَلَلَة ا

ـْ  َْص  َفِؿ ْٕ ْجتَِؿاِع، َوَهَذا ا
ِ
ْطَقُة إَِلك آ ْختاَِلِف َوالدَّ

ِ
ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َكْبُذ اْلُػْرَقِة َوآ ُؾ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ

ا َقْد َيْغتَ ْؾِحُؼُف بَِفِذِه ايُ  فُ ، َفَؽْقكُ ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلكهللاِ الثَّاكِل َبْعَد َتْقِحقِد ا َباُب، َهَذا مِ  رُّ بِفِ ْلَؿْسَلَلِة مِؿَّ ـَ الشَّ

 التَّْدلِقِس َوالتَّْؾبِقِس!

ـْ  َوَكُؼقُل َلُف:  َسَبَؼَؽ إَِلك َهَذا؟َم

ـْ َقاَل  َْحَزاِب َكاْلَؽاَلِم فِل  :َم ْٕ َأَكا َأْقِصُد  :َلْق ُقْؾَت  َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة؟! َحتَّكإِنَّ اْلَؽاَلَم فِل ا

َقاِسقََّة اْلَؿْقُجق َْحَزاَب الس  ْٕ َن فِل ُدُخقِل اْلَبْرَلَؿاَكاِت ا ْٔ  .َدَة ا

َنَّ َفـَُؼقُل َلَؽ: 
ِ
، َأَبًدا: ٕ َٓ اْلِحْزبِقََّة َٓ َمْفَؿا اْخَتَؾَػْت َأْسَؿاُؤَها َوُصَقُرَها،  َتْخَتؾُِػ ِطـَْدَكا 

ـْ َقاَل َؾْقَسِت اْلَؿْسَلَلُة َحاِدَثًة، َأْم َأكََّؽ فَ َفاْلِحْزبِقَُّة َمْؿُؼقَتٌة: َولَِفَذا  َأَكا َكَظْرُت فِل اْلَؿْقَداِن : َتُؼقُل مِْثَؾ َم

 َفَقَجْدُت َأنَّ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة َلْقَس َلَفا مَِثاٌل َسابٌِؼ؟!

ـَ  :َيْعـِل
ْؾَطاِن؟! َلْقَس ُهـَاَك مَِثاٌل َسابٌِؼ لِـَْزِع اْلَقِد مِ َلْقَس ُهـَاَك مَِثاٌل َسابٌِؼ لِْؾُخُروِج َطَؾك السُّ

ْؾَطاِن بِاْلِػْسِؼ ؟طَّاَطةِ ال ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  ! َأَلْقَس ؟! َلْقَس ُهـَاَك مَِثاٌل َسابٌِؼ لَِعْزِل السُّ ـْ ُأُصقِل َأْهِؾ السُّ
 مِ

ْؾَطاِن َأْو َطْزلِِف بِالِػْسِؼ  ُُصقِل ُيَمد ي إَِلك اْلُقُققَطَدُم الُخُروِج َطَؾك السُّ ْٕ َـّ اْلَجْفَؾ بَِفِذِه ا
ِع فِل ؟ َلؽِ

 .مِْثِؾ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت 

 َكصٌّ َيُؼقُل  َهْؾ َفؾَِؿاَذا التَّْدلِقُس إَِذْن؟ 
َ
( َسَقْحُصُؾ 1022َيـَايِر لَِعاِم  15فِل ) :ُتِريُدوَن َأْن َيْلتِل

 !ُتِريُدوَن َهَذا؟أَ فِل مِْصَر َكَذا َوَكَذا، َواْلَجَقاُب َكَذا، 



َٓ َيُجقُز اْلُخُروُج َطَؾْقِف َمْفَؿا َكاَن، إَِذْن َما َفائَِدُة اْلِعْؾِؿ بِال ـَِّة؟ اْلَؿْسَلَلُة َسْفَؾٌة، َحاكٌِؿ َضالٌِؿ إَِذْن  سُّ

 .َطَؾْقِف َمَع اْلُؼْدَرةِ  َفَقُجقُز الُخُروُج َحاكٌِؿ َكافٌِر وَ 

ُروَكَفاَفاْلَؿْسَلَلُة َلْقَسْت َصْعَبًة  َٓ َتْػِرُق َمَعـَا، َحاكٌِؿ َثَبَت َلُف  َزْيٌد َأْو ُطَبْقدٌ الَحاكُِؿ ، َكَؿا ُتَصق  َهِذِه 

ْساَلُم  ْرعِ َٓ َيُجقُز الُخُروُج َطَؾْقِف َؿْفَؿا َفَعَؾ فَ اإْلِ هللاُ َأْكَزَل ا، َفاْلُحْؽُؿ بَِغْقِر َما (2)َحتَّك َلْق َما َحَؽَؿ بِالشَّ

ك َذلِ  َمْعُروٌف ُحْؽُؿفُ  ًبا َأْو َؽ ُمْسَتِحالًّ َوَكاَلُم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِقِف، َهْؾ َكحَّ  ،َجاِحًدا إَِلك َغْقِر َذلَِؽ َأْو ُمَؽذ 

 َأْم َفَعَؾ َذلَِؽ لَِفًقى؟

 ًٓ إَِلك آِخِرِه، َفَفَذا  ...ُجُحقًداَأْو ِذيًبا َتؽْ َأْو إِْن َكاَن لَِفًقى َفتِْؾَؽ َمْعِصَقٌة، َوإِْن َكاَن اْستِْحاَل

 .(1)ُكْػرٌ 

ـَ اْلُؼْدَرِة،ُؽْػِر َفاَلبُ َوَحتَّك َلْق ُحؽَِؿ بِالْ 
ـِ الَِّذي َيْحُؽؿُ  دَّ مِ َأْهُؾ فِقَفا ؟ َيْحُؽُؿ فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلةِ  َوَم

اِسُخقنَ  ـْ اْلِعْؾِؿ الرَّ
َْحَزاُب َلْقَس َلَفا مَِثاٌل  :َكُؼقُل  َٓ ، َلؽِ ْٕ َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة َلْقَس َلَفا مَِثاٌل َسابٌِؼ! َوَأْيًضا ا

 َبْؾ َقِضقٌَّة َحاِدَثٌة! َسابٌِؼ 

                                                 

إمر بالطاطة لألئؿة » :(161)ص "كظؿ الؿتـاثر"أهؾ السـة يف ذلؽ، ومـف ما قالف الؽتاين يف وقد تؼدم كالم  (2)

العربة مؿا جاء يف الغزو والشفادة والفجرة أهنا "والـفل طـ الخروج طؾقفؿ: ذكر أبق الطقب الؼـقجل يف تللقػ لف سؿاه 

ئؿة ما لؿ يظفر مـفؿ الؽػر البقاح أو ترك الصالة، ... وقد تقاترت إحاديث يف الـفل طـ الخروج طؾك إ "متقاترة

فنذا لؿ َيظفر مـ اإلمام إول أحد إمريـ لؿ يجز الخروج طؾقف وإن بؾغ يف الظؾؿ أي مبؾغ لؽـف يجب أمره بالؿعروف 

 «.وهنقف طـ الؿـؽر بَحَسب آستطاطة

ٓ يجقز الخروج طؾك إئؿة وإن بؾغقا يف الظؾؿ وقد قدمـا يف أول هذا الؿختصر يف الؿؼدمة أكف : »وقال أيًضا ما كصف

 «.أي مبؾغ، ما أقامقا الصالة ولؿ يظفر مـفؿ الؽػر البقاح، وإحاديث القاردة هبذا الؿعـك متقاترة

ٕخقـا الشقخ  "الحؽؿ بغقر ما أكزل اهللا"لؾشقخ خالد العـربي، و "الحؽؿ بغقر ما أكزل اهللا وأصقل التؽػقر"اكظر: ( 1)

 عتقبل.بـدر ال



ابَِؼِة؟ َوَطاَلَم ُكـُْتْؿ ُتـْؽُِروَن اْلَبْرَلَؿاَكاِت؟ َولَِؿاَذا  َْحَزاِب السَّ ْٕ َلْؿ َتُؼْؾ َفَعاَلَم ُكـُْتْؿ ُتـْؽُِروَن َطَؾك ا

يُؿْؼَراصِقَِّة َقِضقٌَّة َحاِدَثٌة َوَلْقَسْت َحَراًما لَِؽقكَِفا َحاِدَثًة؟!  فِل الد 

ـَ  ثِقرٌ َوكَ 
 َتابَِعٌة لأِْلُُصقِل َوإِِن اْخَتَؾَػْت ُصَقُرَها، َوإِِن اْخَتَؾَػْت مِ

َ
َن ِهل ْٔ تِل َتْحُصُؾ ا اْلَؿَسائِِؾ الَّ

ْسُؿ َأِو اْلَبَؾُد َأِو الـَّقْ 
ِ
َٓ َتْخَتؾُِػ، َوإِكََّؿا آ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة  ؾُّ َهَذا ُهَق ُع، كُ َأْسَؿاُؤَها، َفنِنَّ ُأُصقَل َأْهِؾ السُّ

 .الَِّذي َقْد َيْخَتؾُِػ 

ُُصقِل، َواْلَحاَلِل َواْلَحَراِم،  ا َشْقُخ َوِحقُد ُهَق الَِّذييَ َوَهَذا  ْٕ ُؼ بِا َماِن، َفَؿا َيَتَعؾَّ َٓ َيَتَغقَُّر بَِتَغقُِّر الزَّ

َمانِ  َٓ َيَتَغقَُّر بَِتَغقُِّر الزَّ ا َما َتُؼقُلقَكُف َأْكُتؿُ  .َهَذا  نَ  َأمَّ ْٔ اْلَػْتَقى َتَتَغقَُّر بَِتَغقُِّر ، وَ َهِذِه َمْسَلَلٌة َصاِرَئةٌ  :ا

َمانِ  ـْ ُحْؽُؿُف َكَعِؿ اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ  ،الزَّ
ـِ اْلَقْقَم الَقْقَم َكَذا َوَلؽِ َْحَزاُب َكاَكْت َكَذا َوَلؽِ ْٕ َكَذا، َوا

 .َكَذا، إَِلك َغْقِر َذلَِؽ، َفَباصٌِؾ 

َماِن: َػتْ َتَغقُُّر الا َوَأم   ـْ َتْطبِقُؼَفا َتطْبِقٌؼ َباصٌِؾ:الفَ َقى بَِتَغقُّرِ الز 
، َلؽِ َنَّ اْلَػْتَقى  َؼاِطَدُة َقاِطَدُة َحؼٍّ

ِ
ٕ

َماِن َأْصاًل! َأَما إَِذا َكا َماِن، َهَذا إَِذا َكاَكِت اْلَػْتَقى َمْبـِقًَّة َطَؾك الزَّ َكْت َمْبـِقًَّة َطَؾك َأْصٍؾ َتَتَغقَُّر بَِتَغقُِّر الزَّ

ٍّ َفَفِذِه َما َتَتَغقَّرُ  :َثابٍِت 
 .(2)َواِجٍب َأْو َحَراٍم َأْو َكصٍّ َشْرِطل

                                                 

 إحؽام كقطان:» (:331-1/331) "إغاثة الؾفػان"قال ابـ الؼقؿ يف  (2)

كقجقب القاجبات،  :كقع ٓ يتغقر طـ حالة واحدة هق طؾقفا، ٓ بحسب إزمـة وٓ إمؽـة، وٓ اجتفاد إئؿة

تغققر وٓ اجتفاد يخالػ وكحق ذلؽ، ففذا ٓ يتطرق إلقف  ،وتحريؿ الؿحرمات، والحدود الؿؼدرة بالشرع طؾك الجرائؿ

 ما وضع طؾقف.

 ًٓ  «.كؿؼادير التعزيرات وأجـاسفا وصػاهتا :والـقع الثاين: ما يتغقر بَحَسب اقتضاء الؿصؾحة لف زماًكا ومؽاًكا وحا

ٓ يخؾق الؿحرم إما أن يؽقن تحريؿف لعقـف وذاتف، بحقث ُتؿـع إباحتف يف زمان » (:2/326) "إغاثة الؾفػان"وقال يف 

ٕزمـة، وإما أن يؽقن تحريؿف لؿا تضؿـف مـ الؿػسدة يف زمان دون زمان، ومؽان دون مؽان، وحال دون حال. مـ ا



                                                                                                                                                     

فنن كان إول، لزم أن يؽقن ما حرمتف التقراة محرًما طؾك جؿقع إكبقاء يف كؾ زمان ومؽان، مـ طفد كقح إلك خاتؿ 

ؿ واإلباحة تابعان لؾؿصالح، وإكؿا يختؾػان باختالف الزمان إكبقاء طؾقفؿ السالم. وإن كان الثاين، ثبت أن التحري

والؿؽان والحال، فقؽقن الشلء القاحد حراًما يف مؾة دون مؾة، وىف وقت دون وقت، وىف مؽان دون مؽان، وىف حال 

لسبت دون حال. وهذا معؾقم بآضطرار مـ الشرائع، وٓ يؾقؼ بحؽؿة أحؽؿ الحاكؿقـ غقر ذلؽ، أٓ ترى أن تحريؿ ا

 «.لق كان لعقـف لؽان حراًما طؾك إبراهقؿ وكقح وسائر الـبققـ

وُحْؽؿ اهللا ورسقلف ٓ » (:289-12/288) "فتاويف ورسائؾف"يف  قال العالمة محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ $و

حؽؿفا يف يختؾػ يف ذاتف باختالف إزمان، وتطقر إحقال، وتجدد الحقادث، فنكف ما مـ قضقة كائـة ما كاكت إٓ و

ا أو ضاهًرا أو استـباًصا أو غقر ذلؽ، َطؾِؿ ذلؽ َمـ َطؾِؿف وَجِفؾف َمـ َجِفؾف. ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا تعالك وسـة رسقلف   كصًّ

ولقس معـك ما ذكره العؾؿاء مـ تغقر الػتقى بتغقر إحقال ما ضـف َمـ َقؾَّ كصقبفؿ أو ُطدم مـ معرفة مدارك إحؽام 

لؽ بحَسب ما يالئؿ إرادهتؿ الشفقاكقة البفقؿقة وأغراضفؿ الدكققية وتصقراهتؿ الخاصئة وطؾؾفا، حقث ضـقا أن معـك ذ

القبقة: ولفذا تجدهؿ يحامقن طؾقفا، ويجعؾقن الـصقص تابعة لفا مـؼادة إلقفا مفؿا أمؽـفؿ، فقحرفقن لذلؽ الؽؾؿ 

 «.طـ مقضعف

الػتقى يف الحؼقؼة ٓ تتغقر بتغقر »(: 392-26/391) "مجؿقع فتاويف ورسائؾف"يف  $وقال العالمة العثقؿقـ 

الزمان، وٓ بتغقر الؿؽان، وٓ بتغقر إشخاص. ولؽـ الحؽؿ الشرطل إذا ُطؾؼ بعؾة فنكف إذا ُوجدت فقف العؾة ثبت 

الحؽؿ الشرطل، وإذا لؿ تقجد لؿ يثبت الحؽؿ الشرطل، وقد يرى الؿػتل أن يؿـع الـاس مـ شلء أحؾف اهللا لفؿ لِؿا 

 ك فعؾ الـاس لف مـ الؿحرم ...يرتتب طؾ

وإكؿا يرجع إلك العؾؾ  فإحؽام الشرطقة ٓ يؿؽـ أن يتالطب هبا الـاس، كؾؿا شاؤوا حرمقا، وكؾؿا شاؤوا أوجبقا،

 «.الشرطقة التل تؼتضل القجقب أو طدمف

يف الؿتؼدمقـ وما طؾؿت »...  (:1/84) "الؿدخؾ الؿػصؾ لؿذهب اإلمام أحؿد"يف  $وقال العالمة بؽر أبق زيد 

مـ قال طـ هذه الؼاطدة بشؿقلفا، بؾ كالمفؿ طـفا يػقد أهنا قاطدة فرطقة صقرية ولقست حؼقؼقة، إذ يضربقن لفا 

رحؿف اهللا -الؿثال بتغقر إَطراف، وهذا محؽقم بؼقاطد العرف والعادة، ومـ هـا ففل صقرية ٓ حؼقؼقة، وابـ الؼقؿ

 .$ لؿثال لفا بؿا ٓ يسؾؿ لف مع جاللة قدره قد تقسع بضرب ا -تعالك

يستغؾفؿا فؼفاء الؿدرسة العصراكقة الذيـ « فتح باب آجتفاد»ولُقعؾؿ هـا أن هذه الؼاطدة مع مسللة البحث هذه 

اطتؾت أذواقفؿ، وساورهتؿ إهقاء، ومجاراة إغراض، ففذا يشقد حجًجا إلباحة الربا، وذلؽ لققػ تـػقذ الحدود 

 «.ف طؾك أساس هاٍر ُمَتَداع لؾسؼقط وبلول مِعقل... وهؽذا وكؾفا ُشبَ 



اَلةِ َوَأُققُل َلَؽ:  ـْ َأْن َيْتُرُكقا  :َما َرْأُيَؽ فِل الصَّ
ًٓ مِ اَلَة اْلَقْقَم بَِلكَُّفْؿ َبَد ـَ َيْتُرُكقَن الصَّ ِذي َلْق ُكْػتِل الَّ

َنَّ اْلَػْتَقى َتَتَغقَّ َهَذا َكَظرً  :َوَكُؼقُل  !؟اَلَة ُكؾِقًَّة َأْن ُيَصؾُّقا اْلَػْجَر َواْلِعَشاَء َفَؼطْ الصَّ 
ِ
َماِن، َما ا ٕ ُر بَِتَغقُِّر الزَّ

 َرْأُيَؽ؟!

َفَقاِت ُفتِ  :َما َرْأُيَؽ َأْن َكُؼقَل اْلَقْقمَ  َنَّ الشَّ
ِ
ُة ُمَباَحٌة: ٕ ِريَّ َحْت، َفالـَّاُس إِْن َلْؿ ُكبِْح َلُفُؿ اْلَعاَدُة الس 

َكا، َما َرْأُيَؽ؟! َة َوَقُعقا فِل الز  ِريَّ  اْلَعاَدَة الس 

َْحَزاِب َما َيَتَغقَُّر بِتَ  :َوَطَؾْقفِ  ْٕ َماِن، َوَتْحِريُؿ ا َغقُِّر َفاْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ َما َيَتَغقَُّر بَِتَغقُِّر الزَّ

مَ  َمانِ الزَّ َماِن َتَغقََّرْت بَِتَغقُِّر الزَّ  .اِن، إِكََّؿا َلْق َتَعؾََّؼِت اْلَػْتَقى بِالزَّ

، ُكَعاِشُر اْلَؿْرَأَة (2)[29]الـساء:  رتزتۉ ۉ :َقاَل َتَعاَلك :لَِذلَِؽ  ُخْذ ِمَثاًل وَ 

َماِن، افَ بِاْلَؿْعُروِف،   مَ هللاُ َؿا ُحُدوُد َهَذا اْلَؿْعُروِف؟ َيْرِجُع لِؾزَّ
ُّ
َٓ الـَّبِل َد، َو َد، َفَؿَثاًل َلْق  ملسو هيلع هللا ىلصا َحدَّ َحدَّ

                                                                                                                                                     

فنن مـ إحؽام الشرطقة ما يختؾػ باختالف الزمان والؿؽان » (:368)ص "معالؿ أصقل الػؼف"وقال الجقزاين يف 

وإحقال، ذلؽ أن الحؽؿ الشرطل يدور مع طؾتف وجقًدا وطدًما، وهذا أيًضا دلقؾ طؾك أن هذه الشريعة إكؿا جاءت 

 مصالح الـاس ودرء الؿػاسد طـفؿ.لتحؼقؼ 

لقس معـاه أن إحؽام  -وكقن الحؽؿ الشرطل يختؾػ مـ واقعة إلك واقعة إذا تغقر الزمان أو الؿؽان أو الحال 

الشرطقة مضطربة، ويحصؾ فقفا التذبذب والتبايـ، بؾ إن الحؽؿ الشرطل ٓزم لعؾتف وسببف وجاٍر معف، لؽـ حقث 

 «.ختؾػت الحؼقؼة والعؾة والسبب، فالقاقعة غقر القاقعة، والحؽؿ كذلؽ غقر الحؽؿاختؾػ الزمان أو الؿؽان ا

وهــذا يشؿؾ الؿعاشرة الؼقلقة  [29]الـساء:   يبۉ ۉىب» (:172)ص "تػسقـره"قــال السعدي يف ( 2)

 والػعؾقة، فعؾك الزوج أن يعاشر زوجتف بالؿعروف، مـ الصحبة الجؿقؾة، وكػ إذى وبذل اإلحسان، وحسـ

الؿعامؾة، ويدخؾ يف ذلؽ الـػؼة والؽسقة وكحقهؿا، فقجـب طؾك الزوج لزوجتف الؿعروف مـ مثؾف لؿثؾفا يف ذلؽ 

 «.الزمان والؿؽــان، وهذا يتػاوت بتػاوت إحقال



ـْ طَ 
ـَ إَْزَواَج ُهُؿ  اَدِة الـَّاِس اْلَقْقَم َأنَّ َصاَر مِ ِذي ْوَج  َيْصـَُعقنَ الَّ ْفَطاَر لِؾزَّ ـْ َطَدِم  اِت اإْلِ

َّٓ َكاَن مِ َوإِ

ْوَج  ْفَطاَر لِؾزَّ  .ةِ اْلُؿَعاَشَرِة بِاْلَؿْعُروِف، َفـَْصـَُع اإْلِ

 بَِخاِدَمٍة لِْؾَؿْرَأةِ 
َ
ُبدَّ َأْن َكْلتِل َٓ ـَ اْلَعاَدِة َأنَّ اْلَؿْرَأَة ُتْخَدُم، إَِذْن 

 .َلْق َكاَن مِ

َيْرِجُع إَِلك َطاَدِة َهَذا َؿا ُحُدوُد َهَذا اإِلْْحَساِن؟ فَ  (2)[83 :]البؼرة زتۅ ۅرت :َوَقاَل َتَعاَلك

ََدِب،  ـَ آبْ َأْكَت َتْعِرُف َأنَّ وَ  .الـَّاسِ  ْٕ ـْ ُسقِء ا
َن َوَمدَّ ِرْجَؾْقِف فِل َوْجِفِف َهَذا مِ ْٔ َلْق َجَؾَس َمَع َواْلِدِه ا

ـَ اْلُعُؼقِق،
ِذي فِل َومِ  !؟َذلَِؽ  َمَع َأكَُّف َما الَّ

َمانِ ِيَتَغقَّ َهَذا الَِّذي ِؿْثُؾ فَ   .ُر بَِتَغقُِّر الزَّ

َْحَؽاُم  ْٕ ا َهِذِه ا ـَِّة، َفاَل َتَتَغقَّ َأمَّ َْحَداِث َأْن ُتخِرُجقا ُكُتَب السُّ ْٕ ُر: َولَِفَذا َوَجَب َطَؾْقُؽْؿ َحاَل َهِذِه ا

ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة ُمَباَشَرًة ُدوَن ُمَراَوغٍة، َوُدوَن َقْقلُِؽؿُ  اْلَػْتَقى َتَتَغقَُّر  :َوَأْن َتَتَؽؾَُّؿقا بَِؿا َتَؽؾََّؿ بِِف َأْهُؾ السُّ

ـْ َهِذِه التَّْبِريَراِت اْلَباصَِؾةِ بَِتَغقُِّر الزَّ 
 .َماِن! إَِلك َغْقِر َذلَِؽ مِ

ْخَقاِن َحْؾَؼ الؾ ْحَقِة؟    َكاَكْت الؾ ْحقةَ ُ َواِجَبًة فِل َطْفدِ َفَؼْد ُيَؼاُل: لَِؿاَذا ُكـَْت ُتـْؽُِر َطَؾك اإْلِ
 
الـَّبِل

ْطَقِة وَ ملسو هيلع هللا ىلص َن َوَكَظًرا لَِؿْصَؾَحِة الدَّ ْٔ ـْ ا
 َكَذا وَكَذا َكْحؾُِؼ الؾ ْحَقَة!، َلؽِ

َنَّ الَِّذي ؟ ْلَجَؿاَطِة َلْقَسْت َواِجَبةً لَِؿاَذا َلْؿ ُتْػِت بَِلنَّ َصاَلَة ا
ِ
ؾِل فِل ُبُققتَِفا: ٕ والـَّاُس ُتصَّ

اَلةِ  ْوَلِة! مَ َسْقَف ُيَسج   -فِل َزْطِؿ َبْعِضِفؿْ - َسُقَقاضُِب َطَؾك الصَّ ـُ الدَّ َهْؾ َتُؼقُل  ا َرْأُيَؽ؟ُؾ اْسَؿُف َأْم

 َهَذا؟!

                                                 

مـ إققال الؽريؿة الحسـة وإفعال  [83]البؼرة: يبۅ ۅىب » (:279)ص "تػسقره"قال السعدي يف ( 2)

فؽؾ ققل وفعؾ يحصؾ بف مـػعة لؾقالديـ أو سرور لفؿا، فنن ذلؽ مـ اإلحسان، وإذا ُوجد  الجؿقؾة الؿستحسـة،

 «.اإلحسان اكتػك العؼقق



تِل َحَشْقَت  َؿاَذا َهِذِه التَّْؾبِقَساُت ؾِ فَ  َهَذا، َفنَِذا َلْؿ َتُؼْؾ  َتْؾبِقٌس  َكؾَِؿتَِؽ َفِػل ، َكؾَِؿتَِؽ بَِفا  الَّ

َٓ َيـْبِغل َلـَا َأْن َكْسَتْعِؿَؾ اْلِحَقَؾ  ا: َولَِفَذا  فِل َتْعؾِقِؿ الـَّاِس: َفنِنَّ َهَذا  اْلُؿَراَوَغةَ وَ َوَتْدلِقٌس َكثِقٌر ِجدًّ

ـَِّة َواْلَجَؿاَطةِ  ـْ َمـَْفِج َأْهِؾ السُّ
 .َلْقَس مِ

ـِ ا ُمقَن التَّاَلُطَب بِِدي َؾُػ ُيَحر  َٓ ُكِريُد َأْن وَ َواْلِحَقَؾ فِل َذلَِؽ،  ۵هللاِ َفَؼْد َكاَن السَّ ـُ  َكَتَحاَيَؾ َكْح

 الـَّاَس بَِؿا َأْفَتك الْ وَ 
َ
َم ابِِف: َقُفقُد َأْكُػَسُفْؿ ُكْػتِل ا َحرَّ قْ  ۵هللاُ َلؿَّ ْبِت َواْبَتاَلُهْؿ َطؾْقِفُؿ الصَّ َد َيْقَم السَّ

َؿِؽ  َباكَ  َكـِْصُب  :َقاُلقا ،فِقفِ بِالسَّ ََحِد، َها َيْقَم اْلُجُؿَعِة َوَكْلُخذُ  الش  ْٕ َيْقَم َما ِصْدَكا  َفـَُؽقُن بَِذلَِؽ َيْقَم ا

ْبَت   .السَّ

ْبِت هللاُُفُؿ اَعابَ فَ  ى فِل السَّ ـْ َتَعدَّ زت﮳ ﮴  َوَأْخَبَر َطـُْفْؿ بَِؼْقلِِف: ،، َوَطاَقَبُفْؿ ِطَؼاَب َم

َباَك َيْقَم اْلُجُؿَعِة،  [263]إطراف:  ﮵رت ْبِت، َبْؾ َكَصُبقا الش  َمَع َأكَُّفْؿ َما َصاُدوا فِل السَّ

ََحدِ َها َوَأَخُذو ْٕ  .(2)َيْقَم ا

                                                 

  يبھىب :-صؾقات اهللا وسالمف طؾقف-يؼقل تعالك لـبقف » (:423-6/422) "تػسقره"قال ابـ كثقر يف  (2)

اهبؿ الذيـ خالػقا أمر اهللا، فػاجلهتؿ كؼؿتف طؾك أي: واسلل همٓء القفقد الذيـ بحضرتؽ طـ قصة أصح [263]إطراف: 

صـقعفؿ واطتدائفؿ واحتقالفؿ يف الؿخالػة، وَحّذر همٓء مـ كتؿان صػتؽ التل يجدوهنا يف كتبفؿ: لئال يحؾ هبؿ ما 

 ...«.حؾ بنخقاهنؿ وسؾػفؿ، وهذه الؼرية هل أيؾة، وهل طؾك شاصئ بحر الؼؾزم 

يبھ ھ ے أي: اسلل بـل إسرائقؾ  [263]إطراف:  يبھىب» :(316)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

وكان اهللا يب﮲ ﮳ ﮴ ﮵ىب أي: طؾك ساحؾف يف حال تعديفؿ وطؼاب اهللا إياهؿ.  ے ۓ ۓىب

يبۆ تعالك قد أمرهؿ أن يعظؿقه ويحرتمقه وٓ يصقدوا فقف صقًدا، فابتالهؿ اهللا وامتحـفؿ، فؽاكت الحقتان تلتقفؿ 

أي: يب ۅ ۉىب أي: إذا ذهب يقم السبت يبٴۇ ۋ ۋىب بحر. أي: كثقرة صافقة طؾك وجف ال ۈ ۈىب

فػسؼفؿ هق الذي أوجب أن يبتؾقفؿ اهللا،   يبې ې ې ې ىىب .تذهب يف البحر فال يرون مـفا شقًئا

ضفؿ لؾبالء والشر، فتحقؾقا طؾك الصقد، فؽاكقا  وأن تؽقن لفؿ هذه الؿحـة، وإٓ فؾق لؿ يػسؼقا لعافاهؿ اهللا، ولؿا َطرَّ



نَ مِْثَؾَؿا تَ َوَهَذا  ْٔ ـْ بَِغَرِض َكَذا َوَكَذاالَبْرَلَؿاَكاِت َكْدُخُؾ  :ُؼقُلقَن َأْكُتُؿ ا
ـُ وَ  !َوَلؽِ

َٓ ُكْممِ ـُ  َكْح

يُؿْؼَراصِقََّة! ـْ َسـَُطب ُؼ الد 
يُؿْؼَراصِقَِّة، َوَلؽِ ـْ ُسـََطب ُؼ اْلِحْزبِقََّة!وَ  بِالد 

ـُ بِاْلِحْزبِقَِّة َوَلؽِ
َٓ ُكْممِ ـُ   َكْح

َؾِػقَِّة ك َحتَّ  َٓ َحَقاٌء فِل إِْضَفاِر ُمَخاَلَػاتِِفْؿ، إِنَّ َأْدِطَقاَء السَّ ِء َلْؿ َيُعْد ِطـَْدُهْؿ َخَجٌؾ َو َٓ َجاَء َفَؼْد َهُم

د إِْبَراِهقؿ وَ َرُجٌؾ َتْعِرُفُف  ْكُتقُر ُمَحؿَّ  َجُؿقا َلُف؟بَِؿاَذا َترْ فَ فِل َبَؾٍد َقِريٍب مِـَّا،  لَقْخُطَب الُجُؿَعةَ ُهَق الدُّ

د إِْبَراِهقؿ :َتْرَجُؿقا َلُف بَِؼْقلِِفؿْ  ْكتقُر ُمَحؿَّ  :َخطِقُب اْلُجُؿَعِة الدُّ

ْعِب! .2  ُطْضُق َمْجؾِِس الشَّ

ِة! .1 ْسُتقِريَّ  ُطْضُق الؾَّْجـَِة الدُّ

 ُطْضُق َمْجؾِِس اْلَجَؿاَطِة َطَؾك ُمْسَتَقى اْلُجْؿُفقِريَِّة! .3

ِء إِْخَقانٌ َما َهَذا؟! ُمـُْذ مَ  َٓ ـُ َكْػَخُر بَِفَذا؟ َهُم ـَ  َتك َوَكْح ْخَقاُن َما َكَتُبقا فِل َوَلْقُسقا َسَؾِػق ق ، َبِؾ اإْلِ

ْسُتقِريَِّة! :َأْوَراقِِفْؿ َهَذا ْعِب، َوُطْضُق الؾَّْجـَِة الدُّ  ُطْضُق َمْجؾِِس الشَّ

 اْلَؿْقَتُة َيا َشْقُخ َوِحقدُ 
َ
تِل َأكَ  َأَهِذِه ِهل  ْؾُتُؿقَها؟!الَّ

ْضطَِراُر؟!
ِ
 َأَهَذا ُهَق آ

 اْلَحاَجُة؟!
َ
 َأتِْؾَؽ ِهل

ْعِب، َوَكَذا َوَكَذا؟! َأكََّؽ َما اْلَحاَجُة َأْن َتْؽُتَب   ُطْضُق َمْجؾِِس الشَّ

ـْ َكَتَب َوَفَعَؾ َوْلْؿ تَ  .َأَكا َلْؿ َأْكُتْب َوَلْؿ َأْفَعْؾ  :َٓ َتُؼْؾ   .ـَْتِؼدْ َكَعْؿ َلؽِـََّؽ َطاَوْكَت َم

                                                                                                                                                     

ًرا، ويـصبقن لفا الشباك، فنذا جاء يقم السبت ووقعت يف تؾؽ الُحػر والشباك، لؿ يلخذوها يف ذلؽ يحػرون لفا حػ

 «.الققم، فنذا جاء يقم إحد أخذوها



 .اْحَذُروا اْلِحَقَؾ، َواْحَذُروا التَّْؾبِقَس َطَؾك الـَّاسِ َكُؼقُل َلُؽْؿ: َولَِفَذا 

ـُ َبط َة َوَقْد  ا،  $َقاَل اْب ُؼ بَِفِذِه اْلَؿْسَلَلِة َكاَلًما َجِؿقاًل ِجدًّ قَؿا َيَتَعؾ 
اْلَػْتَقى ِطـَْد َأْهِؾ » :َقاَل فِ

َلُة َطَؾْقفِ  اْلِعْؾِؿ َتْعؾِقُؿ اْلَحؼ   َٓ  .(2)«َوالدَّ

 َهِذِه 
َ
ُبدَّ َأْن َتـَْضبَِط َأنَّ  :اْلُخاَلَصةُ ِهل َٓ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ 

ِذي ُيْػتِل مِ  ،َتْعؾِقُؿ اْلَحؼ   :بَِفَذا َفْتَقاهُ الَّ

َلُة َطَؾْقفِ  َٓ  .َوالدَّ

ـِ ا» قال: ـْ َطؾَِؿ اْلِحقَؾَة َواْلُؿَؿاَكَرَة فِل ِدي ا َم ـِ َوَما هللاِ َوَأمَّ َْطُق ْٕ ـْ َيْعَؾُؿ َخائِـََة ا َواْلَخِديَعَة لَِؿ

ـْ َكاَن َطَؾك مِؾَّ  َنَّ َم
ِ
، َفاَل ُيَؼاُل َلُف ُمْػٍت: ٕ ُدوُر، َحتَّك ُيْخِرَج اْلَباصَِؾ فِل ُصقَرِة اْلَحؼ  ِة ُتْخِػل الصُّ

دٍ إِبْ  ـْ َشَرَح ا ملسو هيلع هللا ىلص َراِهقَؿ َوَشِريَعِة ُمَحؿَّ ـَ ِطْؾًؿا َوَطؾَِؿ َيِؼقـًا َأنَّ َهِذِه ِحقَؾٌة َصْدَرُه لِ هللاُ َوَم إْلِْساَلِم َفَؼْد َتَقؼَّ

َباَحِة َما َحَظَرُه ا َمُف، َوَلْػُظ َحؼٍّ فِل َضاِهِرِه ُأِريَد بِِف َباصٌِؾ هللاُ، َوَتْقِسَعِة َما َضقََّؼُف اهللاُإِلِ ، َوَتْحؾِقِؾ َما َحرَّ

 .(1)«فِل َباصِـِفِ 

ـْ ُأِريَد بَِفا َباصٌِؾ  -ِحقدُ َيا َشْقُخ وَ -َوَكْؿ 
تِل فِل َضاِهِرَها َحؼٌّ َوَلؽِ َْلَػاُظ ال  ْٕ  .َهِذِه ا

يَّاُكقَن َأنَّ اْلِحقَؾَة َطَؾك ا» قال: بَّاكِقُّقَن َواْلُػَؼَفاُء الدَّ ـِ هللاِ َوَقْد َطؾَِؿ اْلُؿْممِـُقَن َواْلُعَؾَؿاُء الرَّ َوفِل ِدي

رَّ َوَأْخَػك َوَيْعَؾُؿ هللاِ َفا ُمَخاِدٌع َٓ َتُجقُز، َوَأنَّ َفاِطؾَ هللاِ ا ـْ َيْعَؾُؿ الس  َٓ َم َّٓ َكْػَسُف  َولَِرُسقلِِف َوَما ُيَخاِدُع إِ

ُدوُر، َوَيْعَؾُؿ َما فِل َأْكُػِسُؽْؿ َفاْحَذُروهُ  ـِ َوَما ُتْخِػل الصُّ َْطُق ْٕ  .(3)«َخائِـََة ا

                                                 

 (.93)ص"إبطال الحقؾ"( 2)

 (.94)ص "إبطال الحقؾ"( 1)

 (.94)ص الؿصدر السابؼ( 3)



ا َطَؾك هَ  ـِ َبط َة َردًّ  .َأْطَؾؿُ هللاُ َذا اأْلَْصِؾ ِطـَْدَك، َواَوَكَػك بَِؽاَلِم اْب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ابَِع َطَشرَ  دُّ الر   الر 

 َطَشَر: وُهَق األْصُؾ الَحاِدي

 األَماَكُة الِعْؾِؿق ُة وَتقثِقُؼ الَؽاَلمِ 

ابَِع َطَشرَ  دُّ الر  ـْ َتْقِثقِؼ اْلَؽاَلِم َوا :الر 
ََماَكِة اْلِعْؾِؿقَّةِ َقْد َخَؾْت َهِذِه اْلَؽؾَِؿُة مِ ْٕ: 

ا َتْقثِقُؼ اْلَؽاَلمِ  َيا َشْقُخ  َمـ ُْهؿْ َفـَُؼقُل َلُف:  .)َقاَل اْلُعَؾَؿاُء( :َفنِكَّـَا َقَرْأَكا َكثِقًرا فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿةِ  :َأم 

ـَ مَ َوَكُؼقُل َلُف:  .)َقاَلْت َجَؿاِهقُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ(ويؼقل:  .َسؿ  َلـَا ؟َوِحقدُ  ـْ ُهْؿ َجَؿاِهقُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ؟ َفَلْي

ْسـَاُد فِل َهَذا؟  ـَ اإْلِ َغْت فِل َطْشِر َصَػَحاٍت؟ َأْي ْسـَاُد فِل َكؾَِؿٍة ُفر 
َقاَل اْلُعَؾَؿاُء، َوَقاَل يؼقل: اإْلِ

ـَ َتْقثِقُؼ اْلَؽاَلِم؟  َجَؿاِهقُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ! َفَلْي

، َوإَِذا ُفِؼَد َتْقثِقُؼ اْلَؽاَلِم َفنِنَّ َهَذا َيْؼَدُح  َوَمْعُروٌف َأنَّ َتْقِثقَؼ 
 
ا فِل اْلَبْحِث اْلِعْؾِؿل اْلَؽاَلِم ُمِفؿٌّ ِجدًّ

 :
 
َكَُّف إِْن َلْؿ ُيْسـَِد اْلَؽاَلُم إَِلك َقائِؾِِف فَ فِل اْلَؿـَْفِج اْلِعْؾِؿل

ِ
 َيُؽقنُ كَُّف َفنِ اَلُبدَّ َأْن ُيْسـََد اْلَؽاَلُم إَِلك َقائِؾِِف: ٕ

 .(2)َكاَلًما َقائًِؿا َطَؾك اْلَفَقى

                                                 

إن هذا العؾؿ ديـ، فاكظروا طؿـ » سقريـ، قال:( بسـده طـ محؿد بـ 1/14) "مؼدمة الصحقح"أخرج مسؾؿ يف ( 2)

 «.تلخذون ديـؽؿ

لؿ يؽقكقا يسللقن طـ اإلسـاد، فؾؿا وقعت الػتـة، قالقا: سؿقا لـا رجالؽؿ، » ( طـ ابـ سقريـ، قال:1/15وبسـده )

 «.فقـظر إلك أهؾ السـة فقمخذ حديثفؿ، ويـظر إلك أهؾ البدع فال يمخذ حديثفؿ

 «.اإلسـاد مـ الديـ، ولقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما شاء» هللا بـ الؿبارك، قال:( طـ طبدا1/15وبسـده )



ا اأْلََماَكُة اْلِعْؾِؿق ةُ  إِنَّ اْختَِقاَر اْلَحاكِِؿ َلُف َصِريَؼٌة َواِحَدٌة،  :َفَؼْد َكَسْبَت إَِلك اْلَؿَداِخَؾِة َأكَُّفْؿ َيُؼقُلقنَ  :َأم 

ُطقَن  ََماَكُة اْلِعْؾِؿقَّةُ َكاَلٌم بِاْلَؿْسَلَلِة ُمْطَؾًؼا، َوَهَذا َأْيًضا َوَكَسْبَت إَِلك اْلَؿَداِخَؾِة َأكَُّفْؿ ُيَبد  ْٕ  .َتْخُؾق مِـُْف ا

                                                                                                                                                     

واطؾؿ وفؼؽ اهللا تعالك أن القاجب طؾك كؾ أحد طرف التؿققز بقـ صحقح » (:1/8) "مؼدمة الصحقح"قال مسؾؿ يف 

خارجف، والستارة يف كاقؾقف، الروايات وسؼقؿفا، وثؼات الـاقؾقـ لفا مـ الؿتفؿقـ، أن ٓ يروي مـفا إٓ ما طرف صحة م

 «.وأن يتؼل مـفا ما كان مـفا طـ أهؾ التفؿ والؿعاكديـ مـ أهؾ البدع

والؿحـة يف اإلسالم بدطة. وأما الققم فقؿتحـ بالسـة: لؼقلف: إن » (:127-126)ص "شرح السـة"وقال البربفاري يف 

 مؿـ تؼبؾقن شفادتف. فتـظر فنن كان صاحب سـة، هذا العؾؿ ديـ فاكظروا طؿـ تلخذون ديـؽؿ، وٓ تؼبؾقا الحديث إٓ

 «.لف معرفة، صدوق، كتبت طـف، وإٓ تركتف

ثقا طـ أهؾ الشرف، فنهنؿ ٓ » ( بسـده طـ شعبة، قال:1/127) "الجامع ألخالق الراوي"وأخرج الخطقب يف  َحد 

 «.يؽذبقن

البدطة، فلما مـ لؿ يؽـ طؾك هذه الصػة فقجب هذا كؾف بعد استؼامة الطريؼة وثبقت العدالة والسالمة مـ » ثؿ قال:

 «.العدول طـف واجتـاب السؿاع مـف

ولق كان مـ شلن أهؾ اإلسالم الذابقـ طـف إخذ مـ إحاديث بؽؾ ما جاء » (:2/15) "الطتصام"وقال الشاصبل يف 

ؽ، وٓ كان لطؾب اإلسـاد طـ كؾ مـ جاء، لؿ يؽـ ٓكتصاهبؿ لؾتعديؾ والتجريح معـك، مع أهنؿ قد أجؿعقا طؾك ذل

َثـل فالن طـ فالن»فؾذلؽ جعؾقا اإلسـاد مـ الديـ، وٓ يعـقن:  :معـك يتحصؾ مجرًدا، بؾ يريدون ذلؽ لؿا « َحدَّ

تضؿـف مـ معرفة الرجال الذيـ يحدث طـفؿ، حتك ٓ يسـد طـ مجفقل، وٓ مجرح، وٓ متفؿ، وٓ طؿـ ٓ تحصؾ 

: لـعتؿد طؾقف يف ملسو هيلع هللا ىلصأن يغؾب طؾك الظـ مـ غقر ريبة أن ذلؽ الحديث قد قالف الـبل الثؼة بروايتف: ٕن روح الؿسللة 

 «.الشريعة، وكسـد إلقف إحؽام

: الؿطالبة أوَّ »: -وهق يرد طؾك أحد الرافضة-( 7/361) "مـفاج السـة الـبقية"وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف  ًٓ

تاب أصاًل، كؿا طادتف يعزو، وإن كان طادتف يعزو إلك كتب ٓ تؼقم هبا بتصحقح الـؼؾ، فنكف لؿ َيْعُز هذا الحديث إلك ك

ًٓ طؾك طادة أسالفف شققخ الرافضة، يؽذبقن ويروون الؽذب بال إسـاد، وقد قال ابـ  الحجة، وهـا أرسؾف إرسا

 «.الؿبارك: اإلسـاد مـ الديـ، لقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما شاء، فنذا ُسئؾ: وقػ وتحقر

ج السؾػ الـظر فقؿـ ُيمخذ طـف العؾؿ، فَؿـ العؾؿاء الذيـ كؼؾت طـفؿ؟! وهؾ هؿ مـ أهؾ السـة أم مـ أهؾ ففذا مـف

 البدطة؟! وأيـ قالقا هذا الؽالم؟!



ـَِّة فِقَؿا َيُؼقُلقَن  َوِحقدُ  َيا َشْقُخ  اْلَقاِجُب َطَؾْقَؽ َوَكاَن  َؼ اْلَؽاَلَم اْلَقاِرَد، َشْلَن َأْهِؾ السُّ َأْن ُتَقث 

ُروَن، َوَأْن َتـُْؼَؾ   .(2)ْلَخْصِؿ َكَؿا ُهقَ ا َكاَلمَ  -إَِذا َكَؼْؾَت -َوُيَؼر 

ب   ا ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلكاْكُظْر إَلك الرَّ ا َذَكَر َكاَلَم اْلَقُفقِد، َذَكَر َكاَلَمُفْؿ َكصًّ  :، َقاَل َتَعاَلكفِل اْلُؼْرآِن َلؿَّ

زتٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  :، َوَقاَل [64]الؿائدة:  رتزتۉ ې ې ې ې

ِء فِقَؿا َقاُلقُه وَ َوَلْؿ َيْحُصْؾ َتعَ  .[181: ]آل طؿران ڀ رت َٓ  .َٓ ِزَياَدةٌ دٍّ َطَؾك َهُم

                                                 

يجب طؾك صالب » /الؿجؿقطة العؾؿقة(:182-181)ص "حؾقة صالب العؾؿ"يف   $قال العالمة بؽر أبق زيد ( 2)

 «. عؾؿقة، يف الطؾب، والتحؿؾ، والعؿؾ، والبالغ، وإداءالعؾؿ فائؼ التحؾ ل بإماكة ال

فنن فالح إمة يف صالح أطؿالفا، وصالح أطؿالفا » ( لؿحؿد الخضر حسقـ:1/13) "رسائؾ اإلصالح"ثؿ كؼؾ طـ 

ث يف العؾؿ بغقر أماكة فؼد  يف صحة طؾقمفا، وصحة طؾقمفا يف أن يؽقن رجالفا أمـاء فقؿا َيْروون أو َيِصُػقن، فَؿـ َتَحدَّ

مسَّ العؾؿ بُؼْرحة، ووضع يف سبقؾ فالح إمة َحَجَر َطْثَرة. ٓ تخؾق الطقائػ الؿـتؿقة إلك العؾقم مـ أشخاص ٓ 

يطؾبقن العؾؿ لقتحؾقا بلسـك فضقؾة، أو لقـػعقا الـاس بؿا طرفقا مـ حؽؿة، وأمثال همٓء ٓ تجد إماكة يف كػقسفؿ 

ا، فال يتحرجقن أن َيرْ  ووا ما لؿ يسؿعقا، أو يصػقا ما لؿ يعؾؿقا، وهذا ما كان يدطق جفابذة أهؾ العؾؿ إلك كؼد مستؼرًّ

الرجال، وتؿققز َمـ ُيسرف يف الؼقل مؿـ يصقغف طؾك قدر ما يعؾؿ، حتك أصبح صالب العؾؿ طؾك بصقرة مـ ققؿة ما 

 «.طؾك أخر، أو احتؿالفا طؾك سقاءيؼرؤوكف، فال تخػك طؾقفؿ مـزلتف، مـ الؼطع بصدقف أو كذبف أو رجحان أحدهؿا 

مـ أهؿ ما يؽقن يف صالب العؾؿ أن يؽقن أمقـًا يف » (:311)ص "شرحف طؾك الحؾقة"يف   $وقال العالمة العثقؿقـ 

فقؽقن أمقـًا يف كؼؾف، ويؽقن أمقـًا يف وصػف، إذا َوَصػ الحال فقؽقن أمقـًا ٓ يزيد وٓ يـؼص، وإذا كؼؾ فؾقؽـ  :طؾؿف

وكثقر مـ الـاس تـؼصف هذه إماكة، فتجده يصػ يف كثقر مـ الحال ما يقافؼ رأيف  . الـؼؾ ٓ يزيد وٓ يـؼصأمقـًا يف

 ...«.ويحذف الباقل، ويـؼؾ مـ أققال أهؾ العؾؿ بؾ ومـ الـصقص ما يقافؼ رأيف ويحذف الباقل 

-223أبق زيد )ص بؽر لؾعالمة "لردودا"مـ كتاب  «إماكة العؾؿقة: الخؾؼ العؾؿل الجؾقؾ»مبحث  واكظر لؾػائدة:

215.) 

ف يف آية يف كصفا أو آستدٓل مـفا، ففذا ساقط العدالة مستقجب »(: 115)ص $ومؿا قالف  فؿـ خان إماكة فحرَّ

لؾجرح الشديد والعذاب إلقؿ، ومـ خان إماكة بالتحريػ يف حديث كبقي شريػ فؽذلؽ. ومـ خان يف كؼؾ كالم 

َلف  «.ما لؿ يؼؾ أو لبََّس فقف ببرت وكحقه ففذا ضرب مـ التحريػ والخقاكة طالؿ، وَققَّ



ـِ   ،[17]الؿائدة:  زتڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻرت :الـََّصاَرىَوَقاَل َط

  .[73]الؿائدة:  زتژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ رت

ـَ  َوَقاَل ُسْبَحاَكفُ  ـِ الُؿْشِركِق  زتھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ رت :َط

زتۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  :؟ َقاَل َتَعاَلكَقْقَلُفؿْ هللاُ َهَؽذا َيُؼقُل اْلُؿْشِرُكقَن، َفَؽْقَػ َكَؼَض ا .[28]األطراف: 

 .[28]األطراف:  ۈ رت

ًٓ فَ  ، َردَّ أكَُّف  َوَأَقرَّ َردَّ َقْق ًٓ ًٓ َلُفْؿ َوُهَق َأكَُّفْؿ َوَجُدوا آَباَءُهْؿ َطَؾك  َوَأَقرَّ َيْلُمُر بِاْلَػْحَشاِء،  ۵َقْق َقْق

 .َكَسَب اْلَؽاَلَم إَِلك َقائِؾِِف َتَؿاًما ۵هللاُ ا، َفاَهذَ 

ـُ َتْقِؿقََّة وَ  ْساَلِم اْب َؿا َذكَ  $َشْقُخ اإْلِ ِت َأْهِؾ ا ْلبَِدعِ لَّ َٓ َْهَقاِء َذَكَرَها َوَحبََّرَها َتْحبِقًرا َقْد وَ  َر َمَؼا ْٕ ا

ـِ افَ َيْعَجُز َطـُْف َأْفَراُد َهِذِه الطََّقائِِػ،  قفِقَّةِ َذَكَر َط ـِ الصُّ ـِ اْلَجْفِؿقَّةِ ، َوَذكَ ْلُؿْعَتِزَلِة، َوَذَكَر َط  َكاَلًما َر َط

ا، َوَذكَ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َشْلُكُفْؿ َهَذا، َيْذُكُروَن َما َلُفْؿ َوَما  َر َما َلُفؿْ َطِجقًبا ِجدًّ َوَما َطَؾْقِفْؿ، َفَلْهُؾ السُّ

َْهَقا ْٕ ا َأْهُؾ ا َٓ َيْذُكُروَن َما َطَؾْقِفؿْ ِء َفَقْذُكُروَن َما َلُفْؿ َطَؾْقِفْؿ، َأمَّ  .َو

ـَ فَ َولَِفَذا  ـَ اْلَؽاَلُم َطَؾك  َمعَ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ - اإِلْكَصاُف َلْي قِفْؿ َمَداِخَؾًة؟ َوَأْي ـَ ُتَسؿ  ِذي ِء الَّ َٓ َهُم

ـَ اْلَؽاَلُم َطَؾك َدْطَقتِِفْؿ؟ َأْم ُهَق التَّ  ،ُجْفِدِهؿْ   !؟َفَؼطْ مِـُْفْؿ ْحِذيُر َوَأْي

ْساَلِم  َق َشْقُخ اإْلِ ْساَلِم َفَؼطْ -َلَؼْد َفرَّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة َلْقَس َشْقُخ اإْلِ ـَ  -َوَأْهُؾ السُّ ـَ اْلَجْفِؿقَِّة َوَبْق َبْق

ِة، َح  ـَ اْلَؼَدِريَّ ِة َوَبْق ـَ اْلَجْبِريَّ ََشاِطَرِة، َوَبْق ْٕ ـَ ا فَِرُق  :تَّك َداِخَؾ الطَّائَِػِة اْلَقاِحَدةِ اْلُؿْعَتِزَلِة َوَبْق

قَعِة َوَأَخ  ـْ َهِذِه، َوفَِرُق الش 
ـْ تِْؾَؽ، َوَكَذا َوَكَذا، َوَهِذِه َأَخػُّ مِ ـْ َهِذِه َوَط َفا اْلَخَقاِرِج، َتَؽؾَُّؿقا َط ػُّ

ْيِديَّةُ   .الزَّ



ـَ ُهَق؟  ،إَِلك َقائِِؾفِ  هُ َوإِْسـَادُ َتقثِقُؼ اْلَؽاَلِم َفِذِه اأْلََماَكُة اْلِعْؾِؿق ُة وَ فَ  ـْ َهَذا،  َكِؾَؿُتَؽ  َؼْد َخَؾْت فَ َأْي ِم

 .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دُّ الَخاِمَس َطَشرَ   الر 

َؾِػق ةِ   وُهَق األْصُؾ الث اكَِل َطَشَر: ِغَقاُب الَؼِضق ِة الس 

دُّ اْلَخاِمَس َطَشرَ  ْقِخ َوِحقٍد، َوإَِلك َدْطَقتِِف، َوإَِلك َصِريَؼتِِف، َيِجُد ِغَقاَب إِنَّ الـَّاضَِر إِ  :الر  َلك َكؾَِؿِة الشَّ

َؾِػقَُّة فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت؟ ـَ اْلَؼِضقَُّة السَّ َؾِػقَِّة ِطـَْدُه، َفَلْي  اْلَؼِضقَِّة السَّ

د  َطَؾك َصاِئَػٍة  ـِ  فِل َمَسائَِؾ  قَد ِخاَلٍف ُمَعقَّـٍَة َزاِطًؿا ُوُج َلَؼِد اْطَتـَك بِالرَّ ي ـْ ُأُصقِل الد 
ـْ مِ َر لَِؿ : لُِقَبر 

َؾِػقَُّة؟ ـَ اْلَؼِضقَُّة السَّ  َخاَلَػ َأكَُّف َلْقَس ُمْبَتِدًطا، َفَلْي

َْحَزاِب،َقِضقَِّة فِل  َوَتَؽؾَّؿَ  اْلُخُروِج،َقِضقَِّة فِل  َتَؽؾَّؿَ  دْ ؼَ فَ  ْٕ ـَ يُؿْؼَراالد  َقِضقَِّة  فِل َوَتَؽؾَّؿَ  ا صِقَِّة، َفَلْي

َؾِػقَُّة لَِفِذِه اْلَؼَضاَيا؟ َمَع َأنَّ  اْلُؿـاَقَشةُ  َهَذا َيْرِجُع إَِلك َأْصٍؾ ِطـَْد وَ  إِيَضاٍح َوَبَقاٍن، الَقْقَت َوْقُت السَّ

ا، َوُهَق ِغقَ  ْقِخ َوِحقٍد َواِضٍح ِجدًّ َؾِػقَّةِ الشَّ َماَمِة، َؽْقَػ ُكَطالِبُ فَ ، اُب اْلَؼِضقَِّة السَّ َن َأْن َيَتَؽؾََّؿ فِل اإْلِ ْٔ ُف ا

َْحَزاِب َوَكَذا ْٕ ْؿ فِقَفا، َوُهَق َوَكَذا َوفِك ا ـْ َطَؾك َدْربِِف َأْصاًل َقْبَؾ َهِذِه الثَّْقَرِة  َلْؿ َيَتَؽؾَّ َٓ َم َٓ ُهَق َو  ،

ـْ ُيَدافُِع َطـُْفؿْ   .َوَكْفِجِف مِؿَّ

ا وَ ًل َواِضًحا ُسَما فُ لُ َلَكا َأْسلَ فَ َولَِفَذا  ُع َطـُْفْؿ،  ُهقَ ُمَباِشًرا ِجدًّ
ـْ ُيَدافِ َيا َشْقُخ َوِحقُد َراِجْع  :َلُققُل فَ َوَم

 مِ 
 
َؾِػل ـْ َمَعَؽ، َهْؾ َحَؿْؾُتْؿ َهؿَّ َبَقاِن اْلَؿـَْفِج السَّ ـْ َحَقاَتَؽ اْلِعْؾِؿقََّة، َوَراِجْع َدْطَقَتَؽ َأْكَت َوَم

َٓ ُأَراُه َمْقُجقًدا َمَصاِدِرِه َوَبَقاِن أُ  ِة؟  ُمَّ ْٕ ْؼُتْؿ َذلَِؽ فِل ا تَِفا، َوَطؿَّ ُُصقَل بَِلِدلَّ ْٕ ُصقلِِف، َوَشَرْحُتْؿ تِْؾَؽ ا

ُُصقِل بِلَ  ْٕ ٌء َفَلْخبُِروَكا َوَأِحقُؾقَكا َطَؾك َمَقاِضِع َتْؼِريِر تِْؾَؽ ا
ْ
د  َطَؾك َوإِْن َكاَن َثؿَّ َشل تَِفا َوالرَّ ِدلَّ

َن  َتْحِؿُؾ َأْكَت ، َكَؿا قَفاُمَخالِػِ  ْٔ ـَّةِ ا د  َطَؾك َأْهِؾ السُّ  .بَِغْقِر ِطْؾؿٍ  َهؿَّ الرَّ



ـَ التَّْلِصقُؾ َلَفا َواْلؿُ هللاُبَِغْقِر َما َأْكَزَل ا اْلُحْؽؿِ َقِضقَُّة  :َطَؾك َذلَِؽ  ُخْذ ِمَثاًل وَ  َحاَضَراُت فِقَفا، ، َأْي

ـْ َمـُْظقٍر َسَؾػِ َها َوَتْؼِريرُ 
؟ َأُققُل مِ

ٍّ
َؾ َهِذِه اْلَؼِضقََّة  :ِطـَْدَك َوِطـَْد َغْقِرَك، َيْعـِل :ل ـْ َأصَّ َأْططِـِل َم

ِؿقَّ 
ك َتْقِحقَد اْلَحاكِ ـْ َيُؼقُل بَِتْقِحقٍد َرابٍِع ُيَسؿَّ َٓ َم َؾِػ،  ًؿا َطَؾك َكاَلِم السَّ

ـْ َٓ وَ ِة، َتْلِصقاًل َشْرِطقًّا َقائِ َم

ِؿقَِّة، التَّْقِحقِد َخَصاِئِص  َيُؼقُل بَِلنَّ َأَخصَّ 
ـْ َيُؼقُل بِاْلُخرُ وَ ُهَق َتْقِحقُد اْلَحاكِ وِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ َٓ َم

ـْ َيُؼقُل وَ ، الظَّالِؿِ  َْرَض  :َٓ َم ْٕ ْؾَطانِ أَن إِنَّ ا ـَ السُّ
  َخَؾْت مِ

 
ْرِطل  .َهَذا الَؽاَلمِ  ... إَِلك آِخرِ الشَّ

  :َأْيًضا فِل َكؾَِؿتِِؽ فِل اْلَؿـُْصقَرِة، َتُؼقُل  َأْكَت مِْثَؾَؿا َتُؼقُل وَ 
َّ
ََخ اْلَؿْدَخؾِل ْٕ ـْ -إِنَّ ا

َٓ َأْدِري مِ َو

 
 
َِخ اْلَؿْدَخؾِل ْٕ ـَ َأَتْقَت بَِفَذا ا َوَأْن َل ُكـَاِزَع اأْلَْمَر َأْهَؾُف إِل  َأْن َتَرْوا ُكْػًرا » :َحِديُث ُطَباَدةَ  :َقاَل َلَؽ  -َأْي

، َلْق فِل اْلَحِديِث  ؟َفَفْؾ ُمَباَرٌك َكَػَر ُكْػًرا َبَقاًحا، َحتَّك َيُجقَز اْلُخُروُج َطَؾْقفِ  .(1)«اَبَقاًح  َّٓ  :َفَفَذا َكصٌّ إِ

َٓ َبْلَس.  َأْن َتَرْوا َمْعِصَقًة َبَقاًحا َأْو إِْثًؿا َبَقاًحا َلُؼْؾـَا 

، َوَلْق أَ  :َفَلْكَت ُقْؾَت َلفُ 
َّ
ـُ «َفْتَح اْلَباِري»اْفَتْح  :َتْقُت َلَؽ بِاْلَؿْعِصَقِة؟ َوُقْؾَت َلفُ َصق ب َيا ُبـَل ، َفاْب

َّٓ َأْن َتُؽقَن َمْعِصَقًة َبَقاًحا» :َحَجٍر َيـُْؼُؾ ِرَواَيةَ   .(1)«إِ

َن  َأْكَت  :َيْعـِل ْٔ َد َتُؼقُل بِاْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ اْلَجاِئرِ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -ا َنَّ ُمَجرَّ
ِ
ٕ :

َٓ َتُؼقُل بَِفَذا، َفنِكَّ  َكََّؽ اْسَتْدَلْؾَت بِِرَواَيِة اْلَؿْعِصَقِة، َفنِْن ُكـَْت 
ِ
َؽ َلْؿ اْلَؿْعِصَقِة ُيقِجُب اْلُخُروَج: ٕ

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 2)

ووقع يف رواية حقان أبل الـضر الؿذكقرة: إٓ أن يؽقن معصقة » (:13/8) "فتح الباري"ثؿ َذَكر كالم الحافظ يف  (1)

بنثؿ بقاًحا. ويف رواية إسؿاطقؾ بـ طبقد طـد  هللا بقاًحا. وطـد أحؿد مـ صريؼ طؿقر بـ هاكئ طـ جـادة: ما لؿ يلمروك

 أحؿد والطرباين والحاكؿ مـ روايتف طـ أبقف طـ طبادة: سقؾل أمقركؿ مـ بعدي رجال يعرفقكؽؿ ما تـؽرون ويـؽرون

 «.طؾقؽؿ ما تعرفقن، فال صاطة لؿـ طصك اهللا

 ، وهذه طادة أهؾ البدع والفقى.-قلتلكؿا س-واقتصر طؾك هذا، ولؿ يذكر كالم الحافظ يف التقفقؼ بقـ الروايتقـ 



ـْ  ، َوَقْد َغَؾْبَت  ُتَبق  ْح َوَسَؽتَّ  َوَلْؿ ُتَقض 
َّ
ا ُقْؾَت َلُف َذلَِؽ،  ْقفِ َوَضَفْرَت َطؾَ الَؿْزُطقَم  اْلَؿْدَخؾِل َلؿَّ

 
ُّ
 َيُؼقُل َما َقاَلُف الـَّبِل

ُّ
َّٓ َأْن » :ِرَواَيةِ بِ  َوَأْكَت َرَدْدَت َطَؾْقفِ  .«إِل  َأْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا» :ملسو هيلع هللا ىلصَفاْلَؿْدَخؾِل إِ

 .«َتَرْوا َمْعِصَقةً 

 
 
َّٓ َأْن َتَرْوا ُكْػًرا؟! َحتَّك َلْق َأنَّ ُهـَاَك  :َفَؿا َمْعـَكَقْقَلُف ُهـَا،  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطَؾْقِف َفَلْكَت َتُردُّ َطَؾك الـَّبِل إِ

َواَيِة  :ِرَواَيةً  َّٓ َأْن َتُؽقَن َمْعِصَقًة(، َفَؿا َتْخِريُج َهِذِه الر  َّٓ َأْن َتَرْوا ُكْػًرا؟ : َمَع ِرَواَيةِ َوَما َتْلِويُؾَفا )إِ إِ

ْجَتَفا،   ُتَعاِرُض ِرَواَيةَ َهْؾ َقَرْأَت َكاَل وَ َهْؾ َخرَّ
َ
َّٓ  :َم اْلُعَؾَؿاِء فِقَفا َوَتْخِريَج اْلُعَؾَؿاِء َلَفا؟ َوَهْؾ ِهل )إِ

ْسَتَرْحَت آَخرُ  َأْن َتَرْوا ُكْػًرا( َأْم َهَذا َباٌب َوَهَذا َباٌب  َٓ َؾِػ إَِذْن   ؟! َلْقَتَؽ ُثؿَّ َلْقَتَؽ َتَتَؼقَُّد بَِػْفِؿ السَّ

 .َوَأَرْحَت 

 فَ 
ُّ
ـَ ا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل قِف ِم

َّٓ َأْن َتَرْوا  :َلْؿ َيُؼْؾ وَ ، «ُبْرَهانٌ هللاِ إِل  َأْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا ِطـَْدُكْؿ فِ )إِ

 .ُكْػًرا( َفَؼطْ 

 .َتْعَؾُؿقَكف َيِؼقـًا، َفاَل َيُؽقُن َضـًّا :َيْعـِل «َتَرْوا»َفَؼْقُلُف: 

 .ًؼاَلْقَس فِْس  :َيْعـِل «ُكْػًرا»وَقْقُلُف: 

 .َضاِهًرا َجؾِقًّا :َيْعـِل «َبَقاًحا»وَقْقُلُف: 

ـَ ا»وَقْقُلُف:  قِف ِم
 َمـَاُط ُكؾ  اَقاصِعً  اَكصًّ  :َيْعـِل «ُبْرَهانٌ هللاِ ِطـَْدُكْؿ فِ

َ
تِل ِهل ، َوُكؾُّ َذلَِؽ َمَع اْلُؼْدَرِة الَّ

 .(2)َتْؽؾِقٍػ 

                                                 

الؿعروف طـد أهؾ العؾؿ أن البقعة »(: 372-25/369) "مجؿقع فتاويف ورسائؾف"يف  $قال العالمة العثقؿقـ ( 2)

ٓ يؾزم مـفا رًضا لقاحد، وأن مـ الؿعؾقم أن يف البالد مـ ٓ يرضك أحد مـ الـاس أن يؽقن ولقًّا طؾقف، لؽـ إذا قفر 



                                                                                                                                                     

 ملسو هيلع هللا ىلصوسادت لف السؾطة، ففذا هق تؿام البقعة ٓ يجقز الخروج طؾقف إٓ يف حال واحدة استثـاها الـبل  القلل وسقطر

 «.إل أن تروا كػًرا بقاًحا طـدكؿ فقف مـ اهللا برهان»فؼال: 

ؾ بالظـ، أو والرؤية إما بالعقـ أو بالؼؾب، الرؤيا بالعقـ بصرية وبالؼؾب طؾؿقة، بؿعـك أكـا ٓ كعؿ«: إٓ أن تروا» -ًل أو  

 بالتؼديرات، أو بآحتؿآت، بؾ ٓبد أن كعؾؿ طؾؿ القؼقـ.

طـده شرب خؿر وغقره مـ الؿحرمات وهق فاسؼ،  ،أن كرى كػًرا ٓ فسقًقا، فؿثاًل: الحاكؿ لق كان أفسؼ طباد اهللا -ثاكًقا

قف أطظؿ بؽثقر مـ مػسدة ٕن مػسدة الخروج طؾ :لؽـ لؿ يخرج مـ اإلسالم، فنكف ٓ يجقز الخروج طؾقف وإن فسؼ

 معصقتف التل هل خاصة بف.

، البقاح يعـل: الصريح، وإرض البقاح: هل القاسعة التل لقس فقفا شجر وٓ مدر وٓ جبؾ، بؾ «بقاًحا»قال:  -ثالًثا

ق إلك هل واضحة لؾرؤية، ٓبد أن يؽقن الؽػر بقاًحا ضاهًرا ٓ يشؽ فقف أحد، مثؾ أن يدطق إلك كبذ الشريعة، أو يدط

ترك الصالة وما أشبف ذلؽ مـ الؽػر القاضح الذي ٓ يحتؿؾ التلويؾ، حتك إكف ٓ يجقز الخروج طؾقف حتك وإن كـا 

 فنكف ٓ كجقز الخروج طؾقف: ٕن هذا لقس بقاًحا. كرى كحـ أكف كػر وبعض الـاس يرى أكف لقس بؽػر،

ـٌ واضح أكف كػر، فحقـئٍذ ، أي دلقؾ واضح ولقس مجر«طـدكؿ فقف مـ اهللا برهان» -رابًعا د اجتفاد أو ققاس، بؾ هق َبقَّ

 يجقز الخروج.

 ولؽـ هؾ معـك جقاز الخروج أكف جائز بؽؾ حال، أو واجب طؾك حال؟

ٓ، ٓبد مـ قدرة طؾك ُمـابذة هذا القالل الذي رأيـا فقف الؽػر البقاح، ٓبد مـ قدرة، أما أن كخرج طؾقف بسؽاكقـ 

ولديف دبابات وصقاريخ، ففذا سػف يف العؼؾ وضالل يف الديـ: ٕن اهللا لؿ يقجب الجفاد طؾك الؿطبخ وطقامؾ البؼر، 

الؿسؾؿقـ حقـ كاكقا ضعػاء يف مؽة، ولق شاؤوا ٓغتالقا كرباءهؿ وقتؾقهؿ، لؽـف لؿ يلمرهؿ هبذا، ولؿ يلذن لفؿ بف: 

 عجز، فؽقػ هذا الذي سقؽقن فقف دماء؟!تسؼط بال -طز وجؾ-لعدم الؼدرة، وإذا كاكت القاجبات الشرطقة التل هللا

لقس إزالة الحاكؿ بإمر الفقـ، مجرد ريشة تـػخفا وتذهب، ٓبد مـ قتال معف، وإذا قتؾ فؾف أطقان، والؿسللة لقست 

 بإمر الفقـ حتك كؼقل بؽؾ سفقلة كزيؾ الحاكؿ أو كؼضل طؾقف ويـتفل كؾ شلء، فالبد مـ الؼدرة.

لقس بليدي الشعقب قدرة طؾك إزالة مثؾ همٓء  ۵الشعقب فقؿا أطؾؿ، والعؾؿ طـد اهللا والؼدرة أن لقست بليدي 

 الؼقم الذيـ كرى فقفؿ كػًرا بقاًحا.

قققد صعبة، مـ يتحؼؼ مـ هذا الحاكؿ مثاًل طؾؿـا أكف كافر ِطْؾؿ القؼقـ، كراه كؿا كرى  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إن الؼققد التل ذكرها الـبل 

ػر بقاح، ٓ يحتؿؾ التلويؾ ولقس فقف أي أدكك لبس، ثؿ طـدكا دلقؾ مـ اهللا برهان قاصع، الشؿس أمامـا، ثؿ طؾؿـا أن الؽ

وما ضر إمة  .هذه قققد صعبة، أما مجرد أن يظـ اإلكسان أن الحاكؿ قد كػر، ففذا لقس بصحقح، ٓبد مـ إقامة الحجة

 «.اإلمامإٓ التلويؾ الػاسد والخروج طؾك  أول ما ضرها يف طفد الخؾػاء الراشديـ



َّٓ َأْن َتُؽقَن َمْعِصَقًة(، َفنِْن ُكـَْت  :ؾ  َتْؼِققَداتِِف لِِرَواَيةِ َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ؟ َتْطَرُح َهَذا الـَّصَّ بِؽُ  )إِ

َواَيِة َوَلْؿ ُتَقض   :َتُؼقُل  َكََّؽ َأَتْقَت بِالر 
ِ
َٓ ُيْخَرُج َطَؾْقِف بَِسَبِب َمْعِصَقتِِف َفَؼْد َلبَّْسَت: ٕ َؿ 

َوإِْن ، ْح إِنَّ اْلَحاكِ

 .اْلَخَقاِرِج َواْلُؿْعَتِزَلةِ اْلتَزْمَت َمـَْفَج  ُكـَْت َتُؼقُل بَِفَذا َفَؼدِ 

ـَ َهِذِه الر   اْلَجْؿعَ إِنَّ  :-َيا َشْقُخ َوِحقدُ –َوَأُققُل َلَؽ  اَبْق  كَ َوإِيَّاهللاُ ا َكاَهَدا- َواَيِة َوتِْؾَؽ َسْفٌؾ ِجدًّ

ْؿِع َوال :-إَِلك اْلَحؼ   َّٓ َأْن َتَرْوا َمْعِصَقًة( َهَذا فِل السَّ َّٓ َأْن َتُؽقَن َيْعـِل: طَّاَطِة، )إِ اْسَؿُعقا َوَأصِقُعقا إِ

َّٓ َأْن َيْلُمَرَكا بَِؿْعِصَقٍة، َفنِْن َأَمَرَكا بَِؿْعِصَقٍة َفاَل َصاَطَة لِ  َؿْخُؾقٍق فِل َمْعِصَقًة َبَقاًحا، َفـَْسَؿُع َوُكطِقُع إِ

َْجِؾ َهَذا َأْكِؿْؾ َكاَلمَ 
ِ
ـِ َحَجٍر َفَسَتِجُدُه َيُؼقُل  َمْعِصَقِة اْلَخالِِؼ، َوٕ َوالَِّذي َيْظَفُر َحْؿُؾ ِرَواَيِة » :اْب

َيةِ  َٓ َّٓ إَِذا اْرَتَؽَب  ،اْلُؽْػِر َطَؾك َما إَِذا َكاَكِت اْلُؿـَاَزَطُة فِل اْلِق َيِة إِ َٓ َفاَل ُيـَاِزُطُف بَِؿا َيْؼَدُح فِل اْلِق

َيةِ  َوَحْؿُؾ ِرَواَيِة اْلَؿْعِصَقةِ  ،اْلُؽْػرَ  َٓ َفنَِذا َلْؿ َيْؼَدْح فِل  ،َطَؾك َما إَِذا َكاَكِت اْلُؿـَاَزَطُة فِقَؿا َطَدا اْلِق

َيِة َكاَزَطُف فِل اْلَؿْعِصَقِة بَِلْن ُيـْؽَِر َطَؾْقِف بِِرْفٍؼ  َٓ َؾ إَِلك َتْثبِقِت اْلَحؼ  َلُف بَِغْقِر ُطـٍْػ  ،اْلِق َوَمَحؾُّ  ،َوَيَتَقصَّ

 .(2)«َواُهللا َأْطَؾؿُ ، اَن َقاِدًراَذلَِؽ إَِذا كَ 

نَّ (1)الَِّذي َبقَّـَُف الـََّقِويُّ َأْيًضاُهَق َوَهَذا 
ِ َٕ َر اْلُؽْػَر بِاْلَؿَعاِصل، قد  َبْعَضُفؿْ :  َقاَل: إِنَّ الـََّقِويَّ َفسَّ

َر فِقِف الـََّقِويُّ اْلُؽْػَر بِالْ  :َكُؼقُل وَ  ِذي َفسَّ ـُ َحَجرٍ َفنِكَُّف َذَكَر  :َؿَعاِصلَهاُتقا اْلَؿْقِضَع الَّ ، َما َذَكَرُه اْب

                                                 

 .(13/8) "فتح الباري"( 1)

والؿراد بالؽػر هـا: الؿعاصل، ومعـك )طـدكؿ مـ اهللا فقف » (:12/229) "شرحف طؾك مسؾؿ"قال الـقوي يف ( 2)

برهان( أي: تعؾؿقكف مـ ديـ اهللا تعالك، ومعـك الحديث ٓ تـازطقا وٓة إمقر يف وٓيتفؿ وٓ تعرتضقا طؾقفؿ إٓ أن 

ًرا محؼًؼا تعؾؿقكف مـ ققاطد اإلسالم، فنذا رأيتؿ ذلؽ فلكؽِروه طؾقفؿ وققلقا بالحؼ حقث ما كـتؿ، وأما تروا مـفؿ مـؽ

الخروج طؾقفؿ وقتالفؿ فحرام بنجؿاع الؿسؾؿقـ وإن كاكقا فسؼة ضالؿقـ، وقد تظاهرت إحاديث بؿعـك ما ذكرتف 

 «.وأجؿع أهؾ السـة أكف ٓ يـعزل السؾطان بالػسؼ



ـَ » :بَِدلِقِؾ َأكَُّف َقاَل َبْعَد َهَذا بَِلْسُطٍر َقؾِقَؾةٍ  ا اْلُخُروُج َطَؾْقِفْؿ َوقَِتاُلُفْؿ َفَحَراٌم بِنِْجَؿاِع اْلُؿْسؾِِؿق  َوإِنْ  ،َوَأمَّ

ـَ  ْجؿَ يُّ َيَرى اْلُخُروَج بِ َفنِْن َكاَن الـََّقوِ  «.َكاُكقا َفَسَؼًة َضالِِؿق اَع فِل َطَدِم اْلَؿْعِصَقِة، َفؾَِؿاَذا َكَؼَؾ اإْلِ

الِِؿ اْلَػاِسِؼ  ْؾَؿ َواْلِػْس  ؟!اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّ ـَ اْلَؿَعاِصلَأْو َأنَّ الظُّ
ـَ ، َبْؾ ُهَؿا َؼ َلْقَسا مِ

مِ

 .ُعَؾَؿاءِ َفاَلُبدَّ َأْن َكْػَفَؿ َكاَلَم الْ  ؟!الطَّاَطاِت 

ْؿِع َوالطَّاَطِة، إِكََّؿا الطَّاَطُة فِل اْلَؿْعُروِف،  َّٓ َأْن َتُؽقَن َمْعِصَقًة َبَقاًحا( َهَذا فِل السَّ  فَ إَِذْن )إِ
ُّ
َقلِل

َْمرِ  ْٕ ـْ َهَذاَكْسؿَ  ا
ْؿعُ  ُع َلُف َوُكطِقُع، َلؽِ َٓ فِل اْلَؿْعِص بِ ُمَؼقٌَّد  َوالطَّاَطةُ  السَّ َقِة، َفنَِذا َأَمَر اْلَؿْعُروِف 

َّٓ  :ُض ارَ عَ تَ  تَ َٓ وَ  الـُُّصقُص  َتْجَتِؿعُ بَِؿْعِصَقٍة َفاَل َصاَطَة َلُف َمَع َطَدِم َكْزِع اْلَقِد، َوبَِفَذا   َؽْقَػ َيُؼقُل فَ  َوإِ

 
ُّ
َّٓ َأْن َتَرْوا ُكْػًرا(، َوَيُؼقُل  :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل َّٓ َأْن َتُؽقَن َمْعِصَقًة(؟!  :أيًضا )إِ  .ا َأْمرٌ َذ هَ )إِ

  :اأْلَْمُر الث اكِل
ُّ
ْبِر َحاَل اْلَؿَعاِصل َأْم َأَمَرَكا بِاْلُخُروِج؟ َحتَّك َكْحِؿَؾ ِرَواَيَة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َأَمَرَكا بِالصَّ

ـِ َمالٍِؽ ِطـَْد ُمْسؾِؿٍ   : اْلَؿْعِصَقِة َطَؾك اْلُخُروِج، َكـُْظُر َحِديَث َطْقِف ْب
َّ
ـْ َولَِل أَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل َل َم

ـْ َمْعِصَقِة ا ل َشْقًئا ِم
ـْ َمْعِصَقِة اهللاَِطَؾْقِف َواٍل، َفَرآُه َيْلتِ ل ِم

ـْ هللاِ، َفْؾَقْؽَرْه َما َيْلتِ ـ  َيًدا ِم ، َوَل َيـِْزَط

 .(1)«َصاَطةٍ 

 
 
ـْ » :َقِة َقاَل اْلَؿْعِص ُرْؤَيِة ، َفَؿَع ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َلْقَس َكاَلَم اْلَؿَداِخَؾِة، َهَذا َكاَلُم الـَّبِل ـ  َيًدا ِم َوَل َيـِْزَط

 .«َصاَطةٍ 

                                                                                                                                                     

هذه الؾػظة أهنا شاذة، وإن صحت ففل يف الطاطة ٓ يف الخروج كؿا هق ضاهر مـ متـفا طـد ابـ حبان فالصقاب يف 

ل  َأْن اْسَؿْع َوَأصِْع فِل ُطْسرَِك َوُيْسرَِك، َوَمْؽَرِهَؽ، َوَأَثَرٍة َطَؾْقَؽ، َوإِْن َأَكُؾقا َماَلَؽ، َوَضَرُبقا َضْفَرَك، إِ »( وغقره: 4566)

ِف َبَقاًحاَتُؽقَن َمْعِصقَ   .«ًة لِؾ 

 فرواية الؽػر يف الخروج وَكْزع القد، ورواية الؿعصقة يف السؿع والطاطة كؿا قال الحافظ ابـ حجر وغقره، واهللا أطؾؿ.

 (.2855أخرجف مسؾؿ )( 2)



 فَ 
ُّ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـَصَّ الـَّبِل  :َطَؾك َأْمَري

ُل  َوَّ ْٕ  .َؿْعِصَقةِ ال َكَراَهةُ  :ا

ـَ الطَّاَطةِ  :َوالثَّاكِل
 .َطَدُم َكْزِع اْلَقِد مِ

ـَ الطَّاَطِة َمَع اْلَؿْعِصَقِة؟ إِنْ 
َٓ َتُؼقُل بَِفَذا َفَؼْد َدلَّْسَت َطَؾك  َفَفْؾ َأْكَت َقائٌِؾ بِـَْزِع اْلَقِد مِ ُكـَْت 

َْصؾِ  ْٕ  .الطَّالِِب، َوإِْن ُكـَْت َتُؼقُل بَِفَذا َفَؼْد َصاَبْؼَت اْلَخَقاِرَج َواْلُؿْعَتِزَلَة فِل َهَذا ا

ـَ َيا َشْقُخ َوِحقُد َتْلِصقُؾَؽ فِل َقِضقَِّة اْلُحْؽِؿ بَِغْقِر َما َأْكَزَل ا ـْ َطَؾك َدْربَِؽ؟، أَ هللاَُفَلْي  ْكَت َوَم

ـَ َتْلِصقُؾَؽ فِل َقِضقَِّة اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّالِِؿ؟  َأْي

ـَ َتْلِصقُؾَؽ فِل َقِضقَِّة اْلُعْذِر بِاْلَجْفِؾ؟ ـَ َتْلِصقُؾَؽ فِل َقِضقَِّة اْلِحْزبِقَِّة؟ َأْي  َأْي

يَؿاِن؟ ـَ َتْلِصقُؾَؽ فِل َقِضقَِّة اإْلِ  َأْي

 فِل اْلُؿْجَتَؿِع أَ وَ 
َ
ـَ َتْلِصقُؾَؽ فِل َهَذا؟ وَ َكا آتِقَؽ بَِؼَضاَيا ِهل ُة، َفَلْي ُمَّ ْٕ  َتِعقُشَفا ا

ـَ  ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـَ اإْلِ
ـَ ُرُدوُدَك َطَؾك اْلَجَؿاَطاِت اْلُؿـَْحِرَفِة مِ َواْلَجَؿاَطِة  ،َواْلِجَفادِ  ،َأْي

ْساَلمِقَّةِ  ـَ  ،اإْلِ ق ِء  ؟َوالتَّْؽِػِري  َٓ َكَُّؽْؿ ُتِريُدوَن َتْجِؿقَع ُكؾ  َهُم
ِ
َٓ لَِغْقِرَك: ٕ َٓ َكِجُد َلَؽ َشْقًئا، َبْؾ َو

 .َحْقَلُؽْؿ َطَؾك ِحَساِب اْلَؿـَْفِج، َوإِْن ُكـَْت َتْعَتِرُض َطَؾك َهَذا َفَلْوِضْح لِل َطْؽَسفُ 

ـْ  ـَ َهِذِه اْلَؼَضاَيا فِل َمَساِجِدُكْؿ َأْكَت َوَم َؼْد لَ  ؟!َفَفْؾ َكـَْتظُِر اْلَقْقَم َتْلِصقَؾَفا مِـُْؽؿْ  ؟َطَؾك َدْربَِؽ  َأْي

نَ  ْٔ ـْ َتْلِصقِؾ َهِذِه اْلَؼَضاَيا صِقَؾَة ُطُؿِرُكْؿ، ُثؿَّ ا ُؾقكَ  ِغْبُتْؿ َط اْلبَِدِع  َطَؾك َوْفِؼ َمـَْفِج َأْهؾِ َفا َتْلُتقَن ُتَمص 

َْهَقاِء َوآ ْٕ َٓ ُيْؼَبُؾ فَ فَ ْكِحَراَفاِت؟! َوا  .َذا 



َؾِػق ِة، ا ِطـَْدَك َوِطـَْد َغْقرَِك ِغَقاُب اْلَؼِضق ِة الس   فَ  َفَقاِضٌح ِجدًّ
ُّ
َؾِػل َٓ َتِغقُب  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -السَّ

َماُم َأْحَؿُد  ْكَقا َوَما َأْقَعَدَها فِل َمْسَلَلِة َخؾْ  $َطـُْف َقِضقَُّتُف َأَبًدا، َفاإْلِ  َردَّ َطَؾكإِكَُّف ِؼ اْلُؼْرآِن َحتَّك َأَقاَم الدُّ

َظ ، َفَؼْد َلْػٌظ ُمْجَؿٌؾ َيْحَتِؿُؾ بِاْلُؼْرآِن َمْخُؾقٌق(، ـَا )َلْػظُ  :َقاُلقا َوالؾَّْػظِقَّةُ  اْلَقاقَِػِة َوالؾَّْػظِقَِّة، َأْقِصُد التََّؾػُّ

 .(1)، َوَقْد َأْقِصُد اْلَؿْؾُػقَظ َوُهَق اْلُؼْرآُن، َفَلُكقُن َجْفِؿقًّاالَِّذي ُهَق فِْعُؾ اْلَعْبِد، َوَأْفَعاُل اْلِعَباِد َمْخُؾقَقةٌ 

                                                 

 ومـ كالم اإلمام أحؿد يف الؾػظقة:( 2)

: هذا ٓ يؽؾؿ، وٓ يصؾك خؾػف، وإن صؾك قال يؽؾؿ؟( لػظل بالؼرآن مخؾقق)قال أبق الػضؾ: قؾت ٕبل: مـ قال: 

 رجؾ أطاد.

قال أبق داود: سؿعت أحؿد يتؽؾؿ يف الؾػظقة ويـؽر طؾقفؿ كالمفؿ، فؼال لف هارون: يا أبا طبد اهللا، همٓء جفؿقة؟ و

 فجعؾ يؼقل: هؿ وهؿ، ولؿ يصرح بشلء، ولؿ يـؽر طؾقف ما قال مـ ققلف: هؿ جفؿقة.

إن ألػاضـا بالؼرآن )ـ إبراهقؿ قال: سللُت أحؿد بـ حـبؾ قؾُت: همٓء الذيـ يؼقلقن: قال أبق داود: ثـا أحؿد بو

 ملسو هيلع هللا ىلص ، فؼال: هذا شر مـ ققل الجفؿقة، مـ زطؿ هذا فؼد زطؿ أن جربيؾ طؾقف السالم جاء بؿخؾقق وأن الـبل(مخؾققة

 تؽؾؿ بؿخؾقق.

 آن مخؾقق ففق جفؿل.وسؿعت أبا طبد اهللا يؼقل: مـ زطؿ أن لػظل بالؼر قال ابـ هاكئ:و

وأكا أسؿع طـ الؾػظقة والقاقػة، فؼال: مـ كان مـفؿ يحسـ الؽالم ففق جفؿل، وقال  ئؾ أبل $: ُس طبد اهللا وقال

 هؿ جفؿقة. :مرة: هؿ شر مـ الجفؿقة، وقال مرة أخرى

الجفؿقة. قؾت  . هذا كالم سقء رديء، وهق كالم(لػظل بالؼرآن مخؾقق): سؿعت أبل يؼقل: مـ قال: طبد اهللا وقال

يؽره  وكان أبل $ الخبقث وقال: قد خؾػ هذا بشًرا الؿريسل. -هتؽف اهللا-لف: إن الؽرابقسل يؼقل هذا، فؼال: كذب 

 .أن يتؽؾؿ يف الؾػظ بشلء أو يؼال: مخؾقق أو غقر مخؾقق

قػ تؼقل يف هذا؟ قال: ٓ ، ك(لػظـا بالؼرآن مخؾقق)قال أبق صالب طـ أبل طبد اهللا: سللف يعؼقب الدورقل طؿـ قال: 

 وٓ يؽؾؿ هذا، الؼرآن كالم اهللا غقر مخؾقق، طؾك كؾ جفة، وطؾك كؾ وجف تصرف، وطؾك أي حال كان. ،يؽؾؿ همٓء

ٓ ملسو هيلع هللا ىلص: »وققل الـبل  [.6]التقبة:  چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ چ  قال اهللا تعالك:

هذا كالم جفؿ، طؾك مـ جاء هبذا غضب «. لب  رَ  مَ اَل كَ  غَ ؾ  بَ ك أُ حتَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »: وقال «اسِ الـَّ مِ اَل ـ كَ مِ  شلءٌ  الةِ يف الصَّ  يصؾُح 

 اهللا.



َماُم َأْحَؿُد َأْكَؽَر  ءِ  الؾَّْػظِقَّةِ َطَؾك َفاإْلِ َٓ ـَ َقاُلقا، َوَأْكَؽَر َكَذلَِؽ َهُم ِذي َػِة الَّ
، هللاُِؼْرآُن َكاَلُم االْ  :َطَؾك اْلَقاقِ

ُحقا بَِلكَّ  َوَوَقُػقا ا َلْؿ َيْجَفْر بِاْلَحؼ   َأْحَؿدَ  اإِلَمامَ َبْؾ إِنَّ ، (1)ُف َغْقُر َمْخُؾقٍق َوَلْؿ ُيَصر  ـٍ َلؿَّ ـَ َمِعق َهَجَر اْب

ـٍ  ـَ َمِعق ـْ ُهَق فِل الفِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة، َمَع َأنَّ اْب َماَمةِ َم  .(2)ِعْؾِؿ َواإْلِ

ا َضَفَرْت  ـَّةَ َخْؾِؼ اْلُؼْرآِن َوَجَدْت أَ  فِْتـَةُ َفَؾؿَّ ًٓ ُأُسقًدا، َكَصُروا السُّ ا َضَفَرْت َهاَوَطؾَُّؿق ْبَطا ، َفَفْؾ َلؿَّ

ُر،  ُر َوُيَؿر  ـْ ُيَبر  ـََّة، َأْو َوَجَدْت َم ـْ  َوَيْبَحُث َهِذِه اْلَؼَضاَيا َوَجَدْت ُأُسقًدا ُيَعؾ ُؿقَن السُّ ِت َأْهِؾ َط َّٓ َز

ـَ اْلُعُصقرِ 
 اْلِعْؾِؿ فِل َأي  َطْصٍر مِ

َ
َٓ َوِهل َوَطَؾْقِف ، ِخاَلفِقَّةً  اْلَؿْسَلَلةَ إِنَّ  :، َوَيْلتِل بَِفا لَِقِصَؾ إَِلك َكتِقَجٍة َأ

ـَ  ِء الُؿَخالِِػق َٓ  َلْقُسقا بُِؿْبَتِدَطٍة؟! َفنِنَّ َهُم

 

 

 

                                                                                                                                                     

: ففق جفؿل، ومـ قال: غقر (لػظل بالؼرآن مخؾقق)قال ابـ زكجقيف: سؿعت أحؿد بـ حـبؾ يؼقل: مـ قال: و

 مخؾقق: ففق مبتدع ٓ يؽؾؿ.

 .(571-3/516)دار الػالح  – "الجامع لعؾقم اإلمام أحؿد"اكظر: 

 :القاقػةومـ كالم اإلمام أحؿد يف ( 2)

قال أبق داود: سؿعت أحؿد، سئؾ: هؾ لفؿ رخصة أن يؼقل الرجؾ: كالم اهللا، ثؿ يسؽت، فؼال: ولؿ يسؽت؟! لقٓ ما 

 وقع فقف الـاس كان يسعف السؽقت، ولؽـ حقث تؽؾؿقا فقؿا تؽؾؿقا ٕي شلء ٓ يتؽؾؿقن؟!

طـ الرجؾ يؼقل: الؼرآن كالم اهللا ويؼػ، قال: هق طـدي شر مـ الذي يؼقل إكف  قال حرب بـ إسؿاطقؾ: وسللتف

حدثـا إبراهقؿ بـ الحارث قال: سللت أبا طبد اهللا أحؿد بـ حـبؾ قؾت: يا أبا طبد اهللا،  مخؾقق: ٕكف يؼتدي بف غقره.

قال: ٓ، وٓ كرامة، ٓ يؽقن مـ أهؾ  ؟يؽقن مـ أهؾ السـة مـ قال: ٓ أققل: الؼرآن مخؾقق، وٓ أققل: لقس بؿخؾقق

 السـة، قد بؾغـل طـ ذاك الخبقث ابـ معذل أكف يؼقل هبذا الؼقل، وقد فتـ بف ققم كثقر مـ أهؾ البصرة.

 .(515-3/522)دار الػالح  – "الجامع لعؾقم اإلمام أحؿد"اكظر: 

 ( سقليت قريًبا.1)



اِدَس َطَشرَ  دُّ الس   الر 

 وُهَق األَْصُؾ الث الُِث َطَشَر:

 ُف ِمـ َكاَلِم َأْهِؾ الِعْؾِؿ يف الَجْرِح والت ْعِديِؾ أو ُحْؽِؿِفؿ طؾك الَجَؿاَطاِت واألَْفَرادِ َمْقِقػُ 

اِدَس َطَشرَ  دُّ الس  ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ َطَؾك َوُهَق  :الر 
ْقِخ َوِحقٍد مِ ـْ َتْعِديؾِِفْؿ َأْو  :َمْققُِػ الشَّ

مِ

َْفَرادِ  َأْو ُحْؽِؿِفؿْ  ،َتْجِريِحِفؿْ  ْٕ  .َطَؾك اْلَجَؿاَطاِت َوا

ْقَن بِاْلؿَ  ـْ ُيَسؿَّ ْقَخ َوِحقًدا َيْتَبُع ُأَكاًسا فِل َكْؼِدِهْؿ لَِؿ  َوَيـُْشرُ ، َوالَجامِقَّةِ  َداِخَؾةِ َلَؼْد َوَجْدَكا الشَّ

ْقِخ ِئِفْؿ َطَؾك فِل َثـَا إَِلك َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ إَِلك آِخِرِه، َوَلْؿ َيْؾَتِػْت  ...ُكُتَبُفؿْ  ـِ َهاِدي الشَّ ْقِخ َربِقِع ْب  َوالشَّ

 
 
د َأَمان اْلَجامِل  .ُمَحؿَّ

ـْ َيْسَتِحؼُّ التَّْجِريَح  َوَجْدَكاَوَكَذلَِؽ  ُجَؾ َلْؿ َيْؼَتِد َوَيْلُخْذ بَِؽاَلِم اْلُعَؾَؿاِء فِل َتْجِريِحِفْؿ لَِؿ  .َأنَّ الرَّ

  :ا َقِريَبٌة إَِلك َحدٍّ َما مِـُْؽؿُ ُخُذوا َقِضقًَّة َلَعؾَّفَ  :اًل َفَؿثَ 
َ
ِدٍن، َوَأَكا ُأِريُد َوِهل َٓ ـِ  اْلُحْؽُؿ َطَؾك ُأَساَمَة ْب

ِدٍن،  َٓ ـِ  ْقِخ َوِحقٍد َأْن َيْحُؽَؿ َلـَا َطَؾك ُأَساَمَة ْب ـَ الشَّ
َن، وَ مِ ْٔ ُف ُيَراِجُع َكْػَسُف ا ـْ َلَعؾَّ

ُهَق َقْد َحَؽَؿ، َلؽِ

ـِ  ُأَساَمةَ ْحُؽَؿ َطَؾك ُكِريُدُه َأْن يَ  ـَ  ْب ِدٍن َوَأْيَؿ ءِ  الظََّقاِهِري   َٓ َٓ  .َوَهُم

ِدٍن  َلَؼدْ  َٓ ـُ  ـُ -ُقتَِؾ ُأَساَمُة ْب ـْ ُكِريُد َتَؿقَُّز اْلَؿـَاِهِج َوَمْعِرَفَة اْلُؿِحؼ   َٓ َوَكْح
ك فِل َأَحٍد، َوَلؽِ َكَتَشػَّ

ـَ اْلُؿْبطِؾِ 
َماُل وَ  -مِ ِدٍن؟ بَِؿاَذا َح  :السُّ َٓ ـِ  ْقُخ َطَؾْقِف بَِؿاَذا َحَؽَؿ َؽَؿ ُطَؾَؿاُء اْلَعْصِر َطَؾك ُأَساَمَة ْب الشَّ



ْقُخ الّؾَحْقَدانُ  ْقُخ اْلَعبَّاُد َوالشَّ ِدٍن، َوَغْقُرُهؿْ  اْلَػْقَزاُن َوالشَّ َٓ ـِ  ، َراِجُعقا َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء فِل ُأَساَمَة ْب

ـُ  ِدنٍ  َوَما َفَعَؾُف ُأَساَمُة ْب َٓ(2). 

                                                 

هذه الـشرات التل تصدر مـ الػؼقف أو مـ الؿسعري » (:9/111) "مجؿقع الػتاوى"يف  $قال العالمة ابـ باز ( 1)

ويجب  ،يجب الؼضاء طؾقفا وإتالففا وطدم آلتػات إلقفا -أو مـ غقرهؿا مـ دطاة الباصؾ ودطاة الشر والُػرقة 

كصقحتفؿ وإرشادهؿ لؾحؼ وتحذيرهؿ مـ هذا الباصؾ وٓ يجقز ٕحد أن يتعاون معفؿ يف هذا الشر ويجب أن 

 ا وأن يعقدوا إلك رشدهؿ وأن َيَدطقا هذا الباصؾ ويرتكقه.ُيـصحق

وكصقحتل لؾؿسعري والػؼقف وابـ ٓدن وجؿقع َمـ يسؾؽ سبقؾفؿ أن يَدطقا هذا الطريؼ القخقؿ وأن يتؼقا اهللا 

تائبقـ وَيحذروا كؼؿتف وغضبف وأن يعقدوا إلك رشدهؿ وأن يتقبقا إلك اهللا مؿا سؾػ مـفؿ واهللا سبحاكف َوَطد طباده ال

 «.بَؼبقل تقبتفؿ واإلحسان إلقفؿ

فنن الؿدطق الضال أسامة بـ » هـ:6/3/1432/الؿجؿقطة الثالثة( بتاريخ 25141ويف فتقى الؾجـة الدائؿة )رقؿ 

وا طؾك  ٓدن وتـظقؿ الؼاطدة متؼرر لدى العؾؿاء ضالل مسؾؽفؿ، وشـاطة ُجرمفؿ، وأهنؿ بلققالفؿ وأفعالفؿ ما َجرُّ

ؿقـ إٓ القبال والدمار، وكؾ طاقؾ فضالً طـ طالؿ يدرك اكحراف هذا الؿسؾؽ، وأكف ٓ يجقز لؿسؾؿ اإلسالم والؿسؾ

يف الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصأن يـتسب إلك تـظقؿ الؼاطدة، وٓ أن يرضك بلفعالف، وٓ أن يتؽتؿ طؾك الؿـتسبقـ إلقف لؼقل الـبل 

اسة العالمة طبدالعزيز آل الشقخ، وطضقية كؾ برئوكاكت الؾجـة  «.رواه مسؾؿ«. لعـ اهللا مـ آوى محدًثا»الصحقح: 

 مـ العالمة صالح الػقزان وطبدالؽريؿ الخضقر وغقرهؿ.

ع شعًبا » (:289)ص "تحػة الؿجقب"يف  $وقال العالمة مؼبؾ بـ هادي  فؽقػ بؿـ يؼتؾ طشريـ أمريؽقًّا ثؿ ُيرو 

ر صؾبة العؾؿ، وهمٓء الطائشقن يجب أن يم !كاماًل؟ تك لفؿ بعؾؿاء يعؾؿقهنؿ مثؾ الشقخ ابـ باز والشقخ فقجب أن ُيَبصَّ

ابـ طثقؿقـ والشقخ ربقع بـ هادي والشقخ صالح الػقزان، وأمثال همٓء إفاضؾ، وُيبق ـقا لفؿ أن الديـ ٓ يمخذ طـ 

 «.مثؾ أسامة بـ ٓدن، أو الؿسعري، أو غقرهؿا، بؾ يمخذ طـ العؾؿاء

( العدد: 19/12/1998يف جريدة الرأي العام الؽقيتقة بتاريخ ) $ادطل ويف لؼاء مع العالمة مؼبؾ بـ هادي الق

 «.أبرأ إلك اهللا مـ ابـ ٓدن، ففق شمم وبالء طؾك إمة، وأطؿالف شرٌّ » ( قال:11513)

هؾ الؿسعري والػؼقف وأسامة بـ ٓدن يسؿقن مؿـ فارق الجؿاطة، وما رأيؽؿ  :-حػظف اهللا-وُسئِؾ العالمة الػقزان 

ل: إن الشقخ ابـ باز لؿ يتؽؾؿ يف أسامة بـ ٓدن والػتقى الؿـسقبة لؾشقخ مؽذوبة طؾقف، ويحتج كثقًرا هبذه بؿـ يؼق

 الؿؼقلة؟



                                                                                                                                                     

أما سعد الػؼقف وأسامة بـ ٓدن والؿسعري أكتؿ تحؽؿقن طؾقفؿ مـ أفعالفؿ وأققالفؿ، تحؽؿقن طؾقفؿ مـ » فلجاب:

وأما أن الػتقى مؽذوبة طؾك  .ا طؾقفؿ بؿا ضفر مـفؿ مـ التصرفاتأفعالفؿ وأققالفؿ، ٓ تؽذبقا طؾقفؿ، ولؽـ احؽؿق

الشقخ ففذا هق الؽذب، الؽاذب هق الذي يؼقل: إهنا مؽذوبة، لقست مؽذوبة وكحـ سؿعـاها مـ الشقخ، سؿعـاها مـ 

ي وُكتبت يف فتاواه، وُصرحت طؾقف وهق حل، وُصرحت الػتاوى بعد وفاتف طؾك الؿشايخ وأقروها، الذ $الشقخ 

 )مادة صقتقة(.«. يؼقل: إهنا مؽذوبة هق الؽاذب، كعؿ

 ٓ يخػك طؾك سؿاحتؽؿ ما ٕسامة بـ ٓدن مـ تحريض لؾشباب يف العالؿ، وأيًضا وُسئِؾ العالمة الػقزان أيًضا:

 قرها؟هؾ يسقغ لـا أن كصػف بلكف مـ الخقارج، ٓسقؿا وأكف مميد لؾتػجقرات يف بالدكا وغ والسمال:اإلفساد يف إرض، 

ض طؾقف ففق مـ» فلجاب:  كؾ مـ اطتـؼ هذا الػؽر ففق مـ الخقارج، كؾ مـ اطتـؼ هذا الػؽر ودطا إلقف وحرَّ

الخقارج، بؼطع الـظر طـ اسؿف وطـ مؽاكف، ففذه قاطدة أن كؾ مـ دطا إلك هذا الػؽر وهق: الخروج طؾك وٓة إمقر 

 )مادة صقتقة(.«. خقارجوتؽػقر الؿسؾؿقـ واستباحة دماء الؿسؾؿقـ ففق مـ ال

بعض الـاس يدافع طـ هذه الػئة الضالة، ويؼقل بجاكب ما  بؾ اكظر ما قالف العالمة الػقزان فقؿـ يدافع طـفؿ، فؼد ُسئِؾ:

 حصؾ مـفؿ مـ هذه إطؿال: إن لفؿ حسـات يجب أن ُتذكر؟

َقْتؾ الؿسؾؿقـ والؿعاهديـ؟ هذه ما هل الحسـات؟ هتديؿ البققت، وتؼتقؾ، وترويع، وإتالف إمقال، و» فلجاب:

حسـاهتؿ؟ ما لفؿ حسـات ضاهرة، أما فقؿا بقـفؿ وبقـ اهللا فـحـ ٓ كعؾؿ الغقب، لؽـ ضاهرهؿ أن ما لفؿ حسـات 

ر معفؿ، إذا كان  ضاهرة، والذى يدافع طـفؿ هذا يؽقن مثؾفؿ، ترى حؽؿف حؽؿفؿ وإن كان أكف ما خرج معفؿ وٓ َفجَّ

مثؾفؿ طـد اهللا ومثؾفؿ يف الحؽؿ، فؾقحذر الؿسؾؿ مـ هذا، إكف يؽقن مـفؿ وهق ٓ يدري: ٕكف  يرى أهنؿ طؾك حؼ فنكف

 )مادة صقتقة(.«. يدافع طـفؿ أو يربر فعؾفؿ أو يعتذر لفؿ

ما  هـ(:28/5/1432طـ مؼتؾ أسامة بـ لدن يف يقم اإلثـقـ الؿقافؼ ) -حػظف اهللا-ُسئؾ العالمة طبدالؿحسـ الَعب اد و

 قل القسط يف مؼتؾ أسامة بـ ٓدن؟ ففـاك َمـ فرح بؿؼتؾف وهـاك مـ قال: إكف كان مجاهًدا وَحَؽؿ لف بالشفادة؟هق الؼ

ا طظقًؿا طؾك الؿسؾؿقـ وٓ شؽ » فلجاب: كقػ مجاهد؟! كعؿ هق مجاهد يف سبقؾ الشقطان، أسامة بـ ٓدن جؾب شرًّ

 «.أن ذهابف فقف راحة لفؿ يرتاح الـاس بذهابف

 .قػ طؾقفا مادة صقتقة، ومصدرها مققع اإلسالم العتقؼ/الؿشرف طؾقف الشقخ طبدالعزيز الريسوهذه لؿ أ

 وُسئؾ العالمة الَعب اد: يؼقل البعض: إن تـظقؿ الؼاطدة الؿعاصر خقارج. ويؼقل آخرون: هؿ مجاهدون. فؿا رأيؽؿ؟

 .)مادة صقتقة(«. كعؿ مجاهدون يف سبقؾ الشقطان» فلجاب:

كحـ ٓ كدري طؿا بقـف وبقـ اهللا، لؽـ الظاهر أكف داطقة سقء، ومـ » :-حػظف اهللا-لح الؾحقدان وقال العالمة صا

َـّ كػسف طالًؿا، وقد يؽقن وراءه أيًضا  الؿػسديـ يف إرض يف أحقالف، ... إكؿا دطقتف وحديثف يدٓن طؾك أكف جاهؾ ض



قُهْؿ ُطَؾَؿاَء ُسْؾَطٍة، وَ  َقاِهِريُّ َسبُّقا اْلُعَؾَؿاَء َوَصَعـُقا فِقِفْؿ، َوَسؿَّ ـُ الظَّ ِدٍن َوَأْيَؿ َٓ ـُ  َطبِقَد ُأَساَمُة ْب

ـْ َمَعفُ فَ ُسْؾَطاٍن،  ـُ َباٍز َوَم ِدٍن وَ  اْب َٓ ـُ  َباِر اْلُعَؾَؿاِء َحَؽَؿ َطَؾْقِفُؿ اْب
ـْ َهْقَئِة كِ

َوَقاُلقا  .الظََّقاِهِريُّ بَِفَذامِ

ـِ َبازٍ  ْقِخ اْب ْوَلِة َفُفَق َكَذا  :َوَيُؼقُلقنَ  .َيـَْبِغل َأْن ُيْحَجَر َطَؾْقفِ  :فِل الشَّ ـَ الدَّ
اْلَعالُِؿ َصاَلَؿا َيْلُخُذ َراتَِبُف مِ

ْوَلَة ُجؿْ  .َوَكَذا ِة، َوَكَؼُدوا الدَّ ُعقِديَّ اَم السُّ ُروا ُحؽَّ َوَما َراَطقا َأكَُّفْؿ َيْحُؽُؿقَن  َوَتْػِصقاًل، َؾةً َوَكػَّ

ِريَعٍة وَ  ُعقِديَّةِ  َغْقرَٓ بِالشَّ ْوَلِة السُّ  .ُهْؿ َوَغْقُرُهؿْ  ،َذلَِؽ، َوَكاَلُمُفْؿ َمْعُروٌف فِل الدَّ

ِدٍن  َحَؽؿَ َوَقْد  َٓ ـِ  ـُ َباٍز َطَؾك اْب ْقُخ اْب ِري  الشَّ ٍؾ َوَشرٍّ َوُفْرَقةٍ  ُدَطاةُ  َؿابَِلكَّفُ َواْلُؿَسعَّ
َواْلَػْقَزاُن  .َباصِ

ـَ اْلَخَقاِرِج 
 .َحَؽَؿ َطَؾْقِفْؿ بَِلكَُّفْؿ مِ

ُجِؾ بِاْلَػَسادِ  ِء َحَؽُؿقا َطَؾك الرَّ َٓ  .ُكؾُّ َهُم

ِدٍن َماَذا ُقْؾَت فِقِف وَ  َٓ ـُ  ا ُقتَِؾ اْب ـَ َمَعَؽ، َما -هللاَُهَداَك ا-َلؿَّ ِذي ـِ َأْكَت َواْلَؿَشاَيُخ الَّ َذا ُقْؾُتؿ فِل اْب

ـِ الَِّذي اْكَتَؼدَ  ِدٍن؟ َم ـْ  َٓ ِدٍن مِـُْؽْؿ، َوَم َٓ ـَ  َٓ َأَحَد مِـُْؽْؿ فِقفِ الَِّذي َكَؼَؾ َكاَلَم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  مِـُْؽؿُ  اْب ؟ 

ـُ َكُؼقُل الثَّـَاَء اْلَعطَِر، َطَؾْقِف َبْؾ َأْثـَْقُتْؿ  ،َكَؼَؾ َكاَلَم اْلُعَؾَؿاءِ  ـْ َبَقاِن  ؿْ اْسُؽُتقا، إِْن َطَجْزتُ َلُؽؿ: َوَكْح َط

ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ؟ قاَفاَل َتـْطِؼُ  اْلَحؼ  
ـَ َمْقِقُػَؽ مِ  بِاْلَباصِِؾ، َفَلْي

ـَ َهاِدي  َجَرْيَت َلَؼْد  ْقَخ َربِقَع ْب ـِ اْكَتَؼَد الشَّ َ  -هللاَُحِػَظُف ا-َوَراَء َم ْٕ َكابَِر َمَع َأنَّ ُطَؾَؿاَء اْلَعْصِر ا

؟ َأْو أَ 
 
َؾِػل ـَ فِقِف اْلُعَؾَؿاُء، َفَفْؾ َهِذِه َصِريَؼُة َصالِِب اْلِعْؾِؿ السَّ ـْ َصَع ْقُه، َوَأْثـَْقَت َطَؾك َم نَّ َصالَِب َزكَّ

                                                                                                                                                     

تطقع أن كؼقل وراءه الشرق أو الغرب، لؽـ ٓبد أن مـ يسعك إلفساد هذه البالد وغقرها مـ البالد اإلسالمقة، ٓ كس

وراءه َمـ ُيَسر بؿا يحصؾ مـف مـ سقء، وٓ يصؾح أن كؼقل: إكف داطقة وٓ إكف مصؾح، وإذا ققؾ: إكف مـ زمرة الؿػسديـ 

 )مادة صقتقة(.«. ففق الظاهر



ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ 
ـَ َومِ اِسِخق ـْ َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء الرَّ

 -ِريِحِفْؿ َوَتْعِديؾِِفؿْ َتجْ -اْلِعْؾِؿ َيـَْبِغل َأْن َيِؼَػ مِ

لِقؾِ   .َمْققَِػ اْلُؿْؼَتِدي اْلُؿـَْتِػِع َصاَلَؿا َأكََّفا َفَتاَوى َقائَِؿٌة َطَؾك َساِق الدَّ

ـْ ُحْؽِؿ َتْػِجقِر الرَّ  َؾ َط
ا ُسئِ ـْ ُهَق َطَؾك َدْربَِؽ َلؿَّ ُجِؾ َكْػَسِف فِل َأْو َتُؼقُل مِْثَؾَؿا َقاَل َغْقُرَك مِؿَّ

ـَ فَِؾْس  ْكِغَؿاِس َوَغْقرِ بَِؿْسَلَلِة َواْسَتَدلَّ  .إِنَّ َهَذا َجائِزٌ  :، َفَؼاَل طِق
ِ
َن  آ ْٔ ـْ مِْثِؾ َما َتْذُكُر َأْكَت ا

َذلَِؽ مِ

 َوَذَكَر َأْيًضا، 
ِ
ًّٓ بِِػْؼِف اْلُعَؾَؿاِء فِل َمْسَلَلِة آ َقْد  :ْكِغَؿاِس، َوَقاَل َأكَُّف َيُجقُز لإِْلِْكَساِن َأْن َيْؼُتَؾ َكْػَسُف ُمْسَتِد

َزُه َأْكَثُر اْلُعَؾَؿاِء َوَجَؿاِهقُر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ   .َجقَّ

ْكِغَؿاِس، 
ِ
ـَ َمْسَلَلِة ال ا َبْق ْخِص َكْػَسفُ وَ َمَع َأن  ُهـَاَك َفْرًقا َواِضًحا ِجدًّ ـْ َقَتَؾ  :َمْسَلَلِة َقْتِؾ الش  َفنِنَّ َم

، َوَخاَلَػ الـُُّصقَص  ،َقاَم بَِؼْتؾَِفا َكْػَسُف َفنِكَُّف ُهَق الَِّذي ـِ ـْ  َوَقْد َكاَن َذلَِؽ َطَؾك َوْجِف اْلَقِؼق فِل الـَّْفِل َط

زْ  الـُُّصقُص فَ َذلَِؽ،  ـْ َوَراَءُه َصائَِػٌة  فُ َقْتَؾ اإِلْكَساِن َكْػَس  َلْؿ ُتَجق  َوَلْق َكاَن فِل َساَحِة اْلِجَفاِد، َوَلْؿ َيُؽ

ـَ اْلُؿْسؾِؿِ 
ْساَلِم َوَغْقُر َذلَِؽ، َحتَّك َلْق مِ َْطَداِء، َوَلْؿ َيْحُصْؾ بَِذلَِؽ ُكْصَرُة اإْلِ ْٕ ِء ا َٓ وَن َكْقَد َهُم ـَ َيُردُّ ق

َْطَداِء َسَقُؽقُن َأْبَشَع َوَأْطَظَؿ. ْٕ َْفَراِد، َفنِنَّ َردَّ ا ْٕ  َأْحَدَث كَِؽاَيًة فِل َبْعِض ا

ْكِغَؿاُس:
ِ
ا ال  َأم 

ًل  َْطَداُء. :َفَلو  ْٕ َٓ َيْؼُتُؾ َكْػَسُف بَِقِدِه، إِكََّؿا َيْؼُتُؾُف ا ُجُؾ   الرَّ

  َثاكًِقا:وَ 
ُّ
َٓ ُيْؼَتُؾ،  :َأنَّ آْكِغَؿاَس فِقِف َمظِـَُّة الَؼْتِؾ، َوَلْقَس الَؼْتُؾ الَقِؼقـِل  مِْثُؾ َوَذلَِؽ َفَؼْد ُيْؼَتُؾ َوَقْد 

ـِ َمالٍِؽ ؾَما َحَدَث ل ـَ اْكَغَؿُسقا َوَلْؿ ُيْؼَتُؾقا.ِه َوَغْقرِ  (2)َبَراِء ْب ِذي ِء الَّ َٓ ـْ َهُم
 مِ
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ـْ َجْقٍش َيُؽقُن َوَراَءُه، َوَيُؽقُن  َثالًِثا:وَ 
: َولَِفَذا َيـَْطؾُِؼ مِ ـَ َأكَُّف َيـَْغِؿُس لَِؿْصَؾَحِة َجْقِش اْلُؿْسؾِِؿق

 .(2)َوِطْؾِؿفِ  إَمِقرِ َذلَِؽ بِنِْذِن 

اِهُد:فَ   الش 

ـَ َقْتِؾ الـَّْػِس: ُهـَ   ْكِغَؿاِس َوَبْق
ِ
ـَ آ ا َبْق ْساَلُم،  َقْتَؾ الـَّْػسِ  َفنِنَّ اَك َفْرٌق َطظِقٌؿ ِجدًّ َمُف اإْلِ َقْد َحرَّ

ََحٍد َأْن َيْخُرَج َطَؾْقِف حتَّك َوَلْق َكاَن يف َسبِقِؾ ا
ِ
َٓ َيُجقُز ٕ َولَِفَذا َجاَء ِطـَْد  :هللاَِوَهذا َكصٌّ ُمْحَؽٌؿ 

َْكَقِع لَِقْؼُتَؾ َرُجاًل َيُفقِديًّا الْ  ْٕ ـُ ا ا َجاَء َطامُِر ْب ْقُػ َفاْرَتدَّ َطَؾْقِف ُبَخاِري  َلؿَّ ، ُرْكَبتِفِ ك َوَجاَء َطؾَ  السَّ

َحاَبةُ َماَذا  َفَضَرَب َكْػَسُف َفَؿاَت، رٌ (1)َحبَِط َطَؿُؾفُ  :؟ َقاُلقاقاَل الصَّ كَُّف ُمَتَؼر 
ِ َٕ ـْ َيْؼُتُؾ  ِطـَْدُهْؿ َأنَّ  :  َكْػَسُف  َم

 
َّ
َـّ الـَّبِل

َكَُّف َلْؿ َيْؼُتْؾ َكْػَسُف َطْؿًدا، إِكََّؿا َوَقَع َذلَِؽ َطَؾك َوْجِف اْلَخَطنِ،  َردَّ َذلَِؽ: ملسو هيلع هللا ىلصَيْحَبُط َطَؿُؾُف، َلؽِ
ِ
ٕ

 
ُّ
َّٓ َفالـَّبِل ـْ َقَتَؾ كَ  :َما َقاَل َلُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاَل َيْدُخُؾ فِل اْلُعُؿقِم، َوإِ َفنِكَُّف َيُؽقُن هللاِ ْػَسُف فِل َسبِقِؾ اَوَم

 .َمْحُؿقًدا

قَن بِفِ وَ  ا َيْسَتِدلُّ َطـُْف  َجَقاُب َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ وَ ، اْلُغاَلمِ  َحِديُث َطَؾك َجَقاِز َتْػِجقِر اإِلْكَساِن َكْػَسُف  مِؿَّ

 فِل ، َوُهَق َأكَُّف َلْؿ َيْؼُتْؾ َكْػَسُف َأْيًضا، َوإِكََّؿا َقَتؾَ َمْعُروٌف 
ُّ
َيُجقُز َأْن  :«اْلُؿْػِفؿِ »ُف اْلَؿؾُِؽ، َوَقاَل اْلُؼْرُصبِل

                                                 

 لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة. "قاطدة يف آكغؿاس يف العدو"واكظر لؾػائدة: ( 2)

ا َتَصافَّ الؼقُم كان سقُػ ( مـ حديث سؾؿة بـ إكقع2801(، ومسؾؿ )4296أخرجف البخاري )( 1) ، وفقف: فؾؿَّ

ا َقػَ  ـَ ُرْكَبِة طامٍر فؿات مـف، قاَل: فؾؿَّ ُؾقا طامٍر قصقًرا، فتـاوَل بف ساَق يفقديٍّ لقضربُف، ويرجُع ُذَباُب سقِػِف، فلصاَب َطْق

 
ِ
ل، َزَطُؿقا َأنَّ طامًرا َحبَِط َطَؿُؾُف؟ ُقْؾُت لف: َفدَ  «َما َلَؽ؟»وهق آِخٌذ بَِقِدي، قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال سؾؿُة: َرآكِل َرُسقُل اهللا اَك أبل وُأم 

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل الـَّبِلُّ  ـْ َقاَلُف، إِن  َلُف أَلَْجَرْي ـَ إِْصَبَعْقفِ -َكَذَب َم ُف َلَجاِهٌد ُمَجاِهٌد، َقؾ  َطَربِلٌّ َمَشك بَِفا ِمْثَؾفُ  -َوَجَؿَع َبْق  «.إِك 



ـَ ا
ـُ ُكؾَُّفا۵هللاِ َيُؽقَن َهَذا بِنِْلَفاٍم مِ

َة َسُتْممِ ُمَّ ْٕ َنَّ َما الَِّذي ُيْدِري اْلُغاَلَم َأنَّ ا
ِ
هللاُ ، مِْثَؾَؿا َأْوَحك ا(2): ٕ

ـْ َوْحًقا ُمَباِشًراإَِلك َأم  ُمقَسك َأْن َأْرِضِعقِف، َوَلْؿ   ۵  .(1)َيُؽ

                                                 

 كتاب الزهد/باب قصة أصحاب إخدود والساحر والراهب والغالم. (3005أخرجف مسؾؿ )( وحديث الغالمة 2)

وطـ معقكتف طؾك قتؾ كػسف: أكف لؿا غؾب طؾك ضـف أكف مؼتقل » (:7/425) "الؿػفؿ"قال أبق العباس الؼرصبل يف و

ف، لُقْسؾَِؿ الـاس، وٓبد، أو طؾؿ بؿا جعؾ اهللا يف قؾبف أرشدهؿ إلك صريؼ ُيظفر اهللا بف كرامتف، وصحة الديـ الذي كان طؾق

 «.ولقديـقا ديـ الحؼ طـد مشاهدة ذلؽ كؿا كان

ر بـػسف يف » (:223-1/221) "شرح رياض الصالحقـ"يف  $قال العالمة العثقؿقـ ( 1) إن اإلكسان يجقز أن ُيغر 

ا مـ كـاكتف مصؾحة طامة لؾؿسؾؿقـ، فنن هذا الغالم دل الؿؾؽ طؾك أمر يؼتؾف بف ويفؾؽ بف كػسف، وهق أن يلخذ سفؿً 

ٕن هذا جفاد يف سبقؾ اهللا، آمـت أمة وهق لؿ »ويضعف يف كبد الؼقس ويؼقل: باسؿ اهللا رب الغالم. قال شقخ اإلسالم: 

 «.يػتؼد شقًئا: ٕكف مات وسقؿقت إن آجاًل أو طاجاًل 

جرها إذا كان بقـفؿ، فلما ما يػعؾف بعض الـاس مـ آكتحار، بحقث يحؿؾ آٓت متػجرة ويتؼدم هبا إلل الؽػار ثؿ يػ

كؿا جاء يف الحديث طـ  فنن هذا مـ قتؾ الـػس والعقاذ باهللا. وَمـ َقَتؾ كػسف ففق خالد مخؾد يف كار جفـؿ أبد أبديـ،

مئتقـ، لؿ يـتػع اإلسالم  . ٕن هذا قتؾ كػسف ٓ يف مصؾحة اإلسالم: ٕكف إذا قتؾ كػسف وقتؾ طشرة أو مئة أوالـبل 

ؿ الـاس، بخالف قصة الغالم، فنن فقفا إسالم كثقر مـ الـاس، فؽؾ مـ حضر يف الصعقد أسؾؿقا، أما أن بذلؽ، فؾؿ ُيْسؾ

يؿقت طشرة أو طشرون أو مئة أو مئتان مـ العدو، ففذا ٓ يؼتضل أن ُيْسؾؿ الـاس، بؾ ربؿا يتعـت العدو أكثر ويقغر 

ـع القفقد مع أهؾ فؾسطقـ، فنن أهؾ فؾسطقـ إذا صدره هذا العؿؾ حتك يػتؽ بالؿسؾؿقـ أشد فتؽ، كؿا يقجد مـ ص

مات القاحد مـفؿ هبذه الؿتػجرات وقتؾ ستة أو سبعة أخذوا مـ جراء ذلؽ ستقـ كػًرا أو أكثر، فؾؿ يحصؾ يف ذلؽ كػع 

رت هذه الؿتػجرات يف صػقففؿ.  لؾؿسؾؿقـ وٓ اكتػاع لؾذيـ ُفج 

، كرى أكف قتؾ لؾـػس بغقر حؼ، وأكف مقجب لدخقل الـار والعقاذ ولفذا كرى أن ما يػعؾف بعض الـاس مـ هذا آكتحار

ًٓ ضاكًّا أكف جائز، فنكـا كرجق أن َيْسؾؿ مـ اإلثؿ، وأما أن  باهللا، وأن صاحبف لقس بشفقد. لؽـ إذا فعؾ اإلكسان هذا متلو

 «.، ومـ اجتفد وأخطل فؾف أجرُتؽتب لف الشفادة فال: ٕكف لؿ يسؾؽ صريؼة الشفادة، لؽـف َيْسؾؿ مـ اإلثؿ ٕكف متلول

وأما آستدٓل بؼصة الغالم: فؼصة الغالم حصؾ » (:396)شريط رقؿ  "شرح ســ أبل داود"وقال العالمة الَعب اد يف 

فقفا دخقل يف اإلسالم ٓ كؽاية بالعدو: ولذلؽ لؿا َجَؿع الؿؾؽ الـاس وأخذ سفًؿا مـ كـاكة الغالم وقال: باسؿ اهللا 

ح الـاس كؾفؿ: ربـا رب الغالم!! فحصؾ بف إسالم أمة طظقؿة، فؾق حصؾت مثؾ هذه الؼصة لؼؾـا: إن رب الغالم: صا



ـَ ُتَدافُِع َطـُْفْؿ وَ  ِذي ِء الَّ َٓ  َوُهَق الْ -َأَحُد َهُم
ُّ
ا ِققَؾ َلفُ  -حَقْيـِل إِنَّ َهَذا  :َيُؼقُلقنَ  إِنَّ اْلَؿَشايَِخ  :َلؿَّ

ُطقنَ َهِذِه )َجْؾَقَطٌة!(، ُثؿَّ  :َقاَل  .َقاتُِؾ َكْػِسِف َوَكَذا َوَكَذا َٓ َتِعقُبقَن  َٓ َأكَُّؽْؿ  َتدَّ َْلَؼاِب َو ْٕ َتَتـَاَبُزوَن بِا

 َفْتَقى :َيُؼقُل َأَحًدا، 
َ
 َفْتَقى اْلُعَثْقِؿقـ،  )َجْؾَقَطٌة(! َوِهل

َ
ـِ َباٍز، َوِهل ،اْب

 
َْلَباكِل ْٕ  َفْتَقى ا

َ
  َوِهل

َ
َوِهل

 َفْتَقى ُطَؾَؿاِء اْلَعْصرِ 
َ
ءِ  ،(2)َفْتَقى ُمْؼبٍِؾ، َوِهل َٓ (؟! َهْؾ َكاُكقا َكَذلَِؽ؟ َفَفْؾ َكاَن َهُم ـَ  )ِجْؾَقاصِق ق

                                                                                                                                                     

ًٓ لالستدٓل، والـبل  قصفا طؾقـا لـعترب هبا، لؽـ همٓء الذيـ يرون تػجقر أكػسفؿ إذا قتؾقا طشرة أو  ملسو هيلع هللا ىلصهـالؽ مجا

 «.ا هؿ طؾقفمئة مـ العدو، فنن العدو ٓ يزداد إٓ حـًؼا طؾقفؿ وتؿسًؽا بؿ

 : ما حؽؿ مـ يؾغؿ كػسف لقؼتؾ بذلؽ مجؿقطة مـ القفقد؟$ُسئِؾ العالمة ابـ باز  (2)

 ]الـساء:  يبڃ چ چ ىبهذا ٓ يصح: ٕكف َقْتؾ لؾـػس، واهللا يؼقل:  أنَّ  -وقد كبفـا غقر مرة-الذي أرى » فلجاب:

ب بف يقم الؼقامة: »ملسو هيلع هللا ىلص، ويؼقل الـبل [19 يسعك يف هدايتفؿ، وإذا ُشرع الجفاد جاهد مع . «َمـ َقَتؾ كػسف بشلء ُطذ 

الؿسؾؿقـ، وإن ُقتؾ فالحؿد هللا، أما أكف يؼتؾ كػسف يحط الؾغؿ يف كػسف حتك ُيؼتؾ معفؿ! هذا غؾط ٓ يجقز، أو يطعـ 

 كػسف معفؿ! ولؽـ يجاهد حقث ُشرع الجفاد مع الؿسؾؿقـ.

فؿ الدطقة إلك اهللا، والتعؾقؿ، واإلرشاد، والـصقحة، مـ أما طؿؾ أبـاء فؾسطقـ ففذا غؾط ما يصح، إكؿا القاجب طؾق

 )مادة صقتقة(.«. دون هذا العؿؾ

التل يتقؼـ -كرى أن العؿؾقات آكتحارية » (:359-25/358) "مجؿقع فتاويف"يف  $قال العالمة العثقؿقـ و

ب  َمـ»أخرب بلن  ملسو هيلع هللا ىلصحرام، بؾ هل مـ كبائر الذكقب: ٕن الـبل  -اإلكسان أكف يؿقت فقفا َقَتؾ كػسف بشلء يف الدكقا ُطذ 

ـِ شقًئا بؾ هق طام: وٕن الجفاد يف سبقؾ اهللا الؿؼصقد بف حؿاية اإلسالم والؿسؾؿقـ، وهذا «. بف يقم الؼقامة ولؿ يستث

الؿـتحر يدمر كػسف ويػؼد باكتحاره طضق مـ أطضاء الؿسؾؿقـ، ثؿ إكف يتضؿـ ضرًرا طؾك أخريـ: ٕن العدو لـ 

قتؾ واحد، بؾ يؼتؾ بف أمًؿا إذا أمؽـ: وٕكف يحصؾ مـ التضققؼ طؾك الؿسؾؿقـ بسبب هذا آكتحار يؼتصر طؾك 

الجزئل الذي قد يؼتؾ طشرة أو طشريـ أو ثالثقـ، يحصؾ ضرر طظقؿ، كؿا هق القاقع أن بالـسبة لؾػؾسطقـققـ مع 

 القفقد.

مبـل طؾك رأي فاسد يف القاقع: ٕن الـتقجة السقئة وققل مـ يؼقل طـ هذا: جائز، لقس مبـقًّا طؾك أصؾ، إكؿا هق 

يف غزوة القؿامة حقث أمر أصحابف أن  ڤأضعاف أضعاف ما يحصؾ هبذا، وٓ حجة لفؿ يف قصة الرباء بـ مالؽ 



                                                                                                                                                     

ولفذا كجا وَفَتح الباب ودخؾ الـاس،  :ُيؾؼقه مـ وراء الجدار لقػتح لفؿ الباب، فنن قصة الرباء لقس فقفا هالك محؼؼ

 «.س فقفا حجةفؾق

 يبڃ چ چىب أرى أن إطؿال آكتحارية حرام: لؼقلف تعالك:» (:25/363) "مجؿقع فتاويف"وقال يف 

، وأن الؿـتحر قاتؾ كػسف مستحؼ ٕن يعذب يف جفـؿ بؿا قتؾ كػسف بف كؿا جاءت بف السـة، وٓ يصح [19]الـساء: 

َسُقؼتؾ، ٕن هذا قد يـجق كؿا يؼع كثقًرا، وأما الؿـتحر  ققاس فعؾف طؾك مـ اكغؿس يف صػقف الؽػار مع غؾبة الظـ أكف

فؿقت ٓ محالة، وٕكف إن ُقتؾ فؼد ُقتؾ بسالح غقره، والؿـتحر قاتؾ كػسف بسالحف. ثؿ إن الغالب أن الضرر الحاصؾ 

 «.هبذه إطؿال آكتحارية أكثر مـ الـػع، فالعدو يـتؼؿ بلكثر...

 (.362-25/354) "مجؿقع فتاويف ورسائؾف"يف الؿقضقع: واكظر مزيًدا مـ الػتاوى حقل هذا 

 ، مـفا:"سؾسؾة الفدى والـقر"طدة مقاضع مختصرة ومطقلة يف  ولؾعالمة األلباين 

كليت إلك العؿؾقات آكتحارية، هذه طرفـاها مـ القاباكققـ وأمثالفؿ حقـؿا كان الرجؾ » (:761قال يف )شريط رقؿ 

ثاًل بطائرتف فقـػجر مع صائرتف، ولؽـ يؼضل طؾك الجقش الذي هق يف تؾؽ الباخرة يفاجؿ باخرة حربقة أمريؽقة م

كحـ كؼقل: العؿؾقات آكتحارية يف الزمـ الحاضر أن كؾفا غقر مشروطة وكؾفا محرمة، وقد  .الحربقة إمريؽقة تؿاًما

 احبف يف الـار كؿا شرحت آكًػا.تؽقن مـ الـقع الذي يخؾد صاحبف يف الـار، وقد تؽقن مـ الـقع الذي ٓ يخؾد ص

أما أن يؽقن طؿؾقة آكتحار قربة يتؼرب هبا إلك اهللا، الققم إكسان يؼاتؾ يف سبقؾ أرضف ويف سبقؾ وصـف، هذه العؿؾقات 

ولقس الحؼقؼة التل يريدها بعض  آكتحارية لقست إسالمقة إصالًقا، بؾ أكا أققل الققم ما يؿثؾ الحؼقؼة اإلسالمقة

أققل: الققم ٓ جفاد يف إرض اإلسالمقة إصالًقا، هـاك قتال، هـاك قتال يف كثقر مـ البالد، أما ، الؿتحؿسقـالؿسؾؿقـ 

جفاد يؼقم تحت راية إسالمقة، ويؼقم طؾك أساس أحؽام إسالمقة، ومـ هذه إحؽام: أن الجـدي ٓ يتصرف برأيف، ٓ 

وهذا الؼائد لقس هق الذي كصب كػسف قائًدا، وإكؿا الذي كصبف  يتصرف باجتفاد مـ طـده، وإكؿا هق يلتؿر بلمر قائده،

خؾقػة الؿسؾؿقـ... أكا أطـل اكتحاًرا قد كان معروًفا مـ قبؾ يف طفد الؼتال بالحراب وبالسققف وبالسفام، كقع مـ هذا 

الؿشركقـ فقعؿؾ فقفؿ الؼتال كاد يشبف آكتحار مثاًل: حقـؿا يفجؿ فرد مـ أفراد الجقش بسقػف طؾك جؿاطة مـ الؽػار 

ضرًبا يؿقـًا ويساًرا، هذا يف الـادر قؾؿا يسؾؿ، هؾ يجقز لف أن يػعؾ ذلؽ؟ كؼقل: يجقز وٓ يجقز، إذا كان قائد الجقش 

، إذا أذن لف جاز لف ذلؽ، أما أن يتصرف بـػسف فال يجقز لف: ٕهنا طؾقف السالمالؿسؾؿ هق يف زمـ الرسقل هق الرسقل 

 لؿ كؼؾ مؼامرة تؽقن الـتقجة خاسرة. مخاصرة ومغامرة إن

لؿاذا؟ ٕن الؿػروض يف هذا الخؾقػة الؿسؾؿ أكف يؼدر إمقر  :ٓ يجقز إٓ بنذن الحاكؿ الؿسؾؿ أو الخؾقػة الؿسؾؿ

حؼ قدرها، ففق يعرف متك يـبغل أن يفجؿ مثؾ مئة مـ الؿسؾؿقـ طؾك ألػ أو أقؾ أو أكثر فقلمرهؿ بالفجقم وهق يعؾؿ 



                                                                                                                                                     

الؿقلك لفذه الؼقادة مـ -تؾ مـفؿ طشرات، لؽـ يعرف أن العاقبة هل لؾؿسؾؿقـ، فنذا قائد الجقش الؿسؾؿ أكف قد يؼ

 .۵َأَمر جـديًّا بطريؼة مـ صرق آكتحار العصرية، يؽقن هذا كقًطا مـ الجفاد يف سبقؾ اهللا  -الخؾقػة الؿسؾؿ

تسؾؼقن الجبال ويذهبقن إلك جقش مـ القفقد ويؼتؾقن أما اكتحار باجتفاد شاب متحؿس، كؿا كسؿع الققم مثاًل أفراد ي

 مـفؿ طدًدا ثؿ ُيؼتؾقن، ما الػائدة مـ هذه إمقر؟!

 هذه تصرفات شخصقة، ٓ طاقبة لفا لصالح الدطقة اإلسالمقة إصالًقا.

تعرًفا  لذلؽ كحـ كؼقل لؾشباب الؿسؾؿ: حافظقا طؾك حقاتؽؿ، بشرط أن تدرسقا ديـؽؿ وإسالمؽؿ، وأن تتعرفقا طؾقف

صحقًحا، وأن تعؿؾقا بف يف حدود استطاطتؽؿ، هذا العؿؾ ولق كان بطقًئا ولق كان وئقًدا، ففق الذي سقثؿر الثؿرة 

الؿرجقة، التل يطؿع فقفا كؾ مسؾؿ الققم مفؿا كاكت الخالفات الػؽرية أو الؿـفجقة قائؿة بقـفؿ، كؾفؿ متػؼقن طؾك 

ًٓ أن اإلسالم يجب أن يؽقن حاكًؿا، لؽـ يخت  «.ؾػقن يف الطرق كؿا ذكرت أوَّ

 يستدل بحديث الغالم وقصة البراء بـ مالؽ، فؼال: وطؿـطـفا  $وُسئِؾ العالمة مؼبؾ بـ هادي 

هل قتؾ لؾـػس بال شؽ، وهل أيًضا ٓ تدل طؾك بطقلة، بدلقؾ أن بعض الـسقة تػعؾ هذا، ففل طبارة طـ زر ُيضغط »

أبك أن يصؾل طؾك قاتؾ كػسف، وأيًضا  ملسو هيلع هللا ىلصقف ويؼاتؾ حتك ُيؼتؾ، والرسقل ويـػجر. والبطقلة أن يتؼدم الشخص بآل

َمـ تردى مـ جبؾ ففق »، وهؽذا: «َمـ َقَتؾ كػسف بحديدة ففق يؼتؾ هبا كػسف بالـار خالًدا فقفا مخؾًدا»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 «.يرتدى يف الـار خالًدا فقفا مخؾًدا

قتؾ كػسف، الغالم أراد أن ُيري الـاس طجز هذا الؿؾؽ. قال: إكؽ لسَت  والؼصتان الؾتان ُذكرتا: لقس فقفؿا أن الغالم

ولؽـ اجؿع الـاس يف صعقد واحد ثؿ تلخذ سفًؿا مـ كـاكتل وتؼقل: باسؿ اهللا رب الغالم. وهؽذا الرباء بـ  ،بؼاتؾل

البطقلة، هؾ قتؾ  مالؽ الذي اقتحؿ الحديؼة التل فقفا مسقؾؿة الؽذاب وأصحابف طـد أن اقتحؿفا، هذه دٓلة طؾك

 كػسف؟! أم سقـزل ويؼاتؾ حتك ُيؼتؾ؟

وأيًضا ذلؽؿ الرجؾ الذي يف زمـ أبل أيقب رأوه وهق يخقض الصػقف فؼالقا: أما هذا فؼد ألؼك بـػسف إلك التفؾؽة. 

حـاها بقـ لق مؽثـا يف أرضـا وأصؾ فؼال أبق أيقب: بئس ما فسرتؿ أية، فنكـا معشر إكصار لؿا أطز اهللا الديـ قؾـا:

 أهؾقـا!! فلكزل اهللا هذه أية، فؿؽقثـا بقـ أهؾقـا وأرضـا هق التفؾؽة.

الؿفؿ يا إخقان بعض العصريقـ يخالػقن الؽتاب والسـة، ويربرون أفعالفؿ طـد العامة بشبفات أوهك مـ خقط 

 .)مادة صقتقة( «.العـؽبقت، واهللا الؿستعان



ِء،  هُ َأْهَدرَ َكَؿا  (2)فِل َسق د ُقْطب َت َكاَلَم َأْهِؾ الِعْؾؿِ َأْهَدرْ  َأْيًضاَوَأْكَت  َٓ ِم َوَأَبْقا َأْخَذ َكاَل َهُم

ـِ الَِّذي اْكَتَؼَد َسق د ُقْطب؟ إِكَُّفُؿ اْلُعؾَؿاءُ وَ اْلُعَؾَؿاِء فِقِف،   .َم

َٓ َكْحُؽُؿ َطَؾْقِف بُحْؽِؿ اْلُعَؾَؿاِء، ُسْبَحاَن ا :ـَُّفْؿ َيُؼقُلقنَ َوَلؽِ  ْكتَِؼاُد هللاِ! َهَذا َكاَن َأِديًبا َو
ِ
إَِذا َجاَء آ

ِة َوُقْطًبا فِقَفا، َبْؾ  .َٓ َكْحُؽُؿ َطَؾْقِف، َهَذا َأِديٌب  :َقاُلقا ُمَّ ْٕ َوَجَعُؾقُه  َوإَِذا َتْرَجُؿقا َلُف َجَعُؾقُه َسق ًدا فِل ا

ًرا َطظِقًؿا، َبْؾ َوَيْؼَرُءوَن ِطَباَراتِ    ِف َطَؾك َمـَابِِرِهْؿ، َحتَّكُمَػس 
ّ
ـْ َوُهَق - الحَقْيـِل ـْ وَ َمَعَؽ  ُهؿْ مِؿَّ مِؿَّ

ًة اْكَتَؼَدُه  -افُِع َطـُْفؿُتدَ  ، :َفَؼاَل َمرَّ ُؿ َسق د ُقْطب َلْؿ َيْؼَرْأ، إِكَّؿَ » :َقاَل وَ  ِطـَْدُه َصَقامُّ ا َكاَن َرُجاًل َيَتَؽؾَّ

ََدبِ  ْٕ ُّ فِل َمَزالَِؼ َشْرِطقٍَّة،بَِؼْؾبِِف، َوَيَتَؽؾَُّؿ بَِؼَؾِؿِف، َفَخاَكُف َقَؾُؿُف ا
َٓ َيـَْػُع  ل َوِطـَْدَكا فِل َباِب اْلَعِؼقدِة 

َي  َبـِل »] :ْرآِن َواْلُحُؾقِل، َوَقاَل فِل َخْؾِؼ اْلؼُ  َذَكَر َأْلَػاَضُف اْلَخاصِئةَ  ُثؿَّ  .«...]تِْتـَطَّط[ بِاْلَؽاَلمِ 
ِ
ـٌ ٕ

ُمْؿؽِ

ؽ َلُف[ آَدمَ  ؽ َلُف َحقِْتَؾؽ   .َكَذا بِاْلَعامِقَّةِ  .«َطايِز يِْتَؾؽ 

ـَ َحتَّك فِل َكْؼِدكِْؿ لأِْلَْش  ُبدَّ مِ َٓ ا فَ  :َؿَقاَزَكاِت ال َخاِص  َْكبَِقاءَ  َيـَْتِؼَص َأْن ِطـَْدُكْؿ َؾْقَس ُمِفؿًّ ْٕ ، ا

ا َأْن وَ  َحاَبةَ َلْقَس ُمِفؿًّ ةُ َيُسبَّ الصَّ ، إِْن $ َمْحُؿقد َشاكِر َفَؼْد َردَّ َطَؾْقفِ  :، َوْقْد َقاَمْت َطَؾْقِف اْلُحجَّ

َٓ َتْعَؾُؿ  د   (1)َردَّ َطَؾك َمْحُؿقد َشاكِر َؽ ، َوَمَع َذلِ فُ َفاْطَؾؿْ َهَذا ُكـَْت  َيا  ، َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ َوَأَساَء فِل الرَّ

 !َشْقُخ َوِحقُد؟

ـِ ُسُروٍر؟ َوَماَذا َأْكَت َقائٌِؾ فِل فَ  ِد ْب ٌؾ فِل ُمَحؿَّ
ِدٍن؟ َوَماَذا َأْكَت َقائِ َٓ ـِ  َؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ فِل اْب

ٌؾ فِل َسق د ُقْطب
؟ َوَماَذا َأْكَت َقائِ

 
ـْ َسْؾَؿاَن اْلُعقَدَة َوَسَػٍر اْلَحَقالِل َأْيًضا،  َهَذا؟ َكْرُجق اْلَجَقاَب َط

 .َأْطَؾؿُ هللاُ َوا

                                                 

 كالم العؾؿاء يف سقد قطب. تؼدم( 2)

 تؼدم )ص(.ؿا ( ك1)



ابَِع َطَشرَ  دُّ الس   الر 

ابَِع َطَشَر:  وُهَق األْصُؾ الر 

 إِْحَداُث َقَقاِطَد َجِديدٍة يف الَجْرِح والت ْعِديؾِ 

ابَِع َطَشرَ  دُّ الس  ابَِع َطَشَر  :الر  َْصِؾ الرَّ ْٕ د  السَّ َوُهَق ُمَتِصٌؾ -َوُهَق َيَتَعؾَُّؼ بِا َٓ َوُهقَ  -ابِِؼ بِالرَّ  :َأ

َٓ  :َكَؼْقلِِفؿْ  َكاْلُؿَقاَزَكاِت، َوَقَقاِطَد ُأْخَرى :إِْحَداُث َقَقاِطَد َجِديَدٍة فِل اْلَجْرِح َوالتَّْعِديؾِ  ُح َو )ُكَصح 

ْقَخ َوِحقًدا َقْد َذَكَر َهَذا فِل ُحْؽؿِ  ،َكْفِدُم( ا ُهْؿ َطَؾْقِف، َفنِنَّ الشَّ ِدنٍ َوَغْقَر َذلَِؽ مِؿَّ َٓ ـِ   .ِف َطَؾك ُأَساَمَة ْب

ـِ  ْقِخ َربِقٍع َحِػَظُف ا َوَقْد َتبَِع َكاَلَم َأبِل اْلَحَس ـَ ، هللاَُأْيًضا فِل الشَّ تِل  َومِ ْقُخ َربِقٌع  َردَّ إُُمقِر الَّ الشَّ

ـِ مِْثُؾ فِقَفا  ُدَها، َقاِطَدةُ َفَؽْقُكُف َيـُْشُر َهَذا اْلؽَِتا َهِذِه اْلَؼَقاِطِد، َطَؾك َأبِل اْلَحَس  :َب َمْعـَاُه َأكَُّف ُيَمي 

َٓ َكْفِدُم(، َوَقاِطَدةُ  ُح َو تِل َتتَِّسُع لِْؾَؽثِقرِ  :)ُكَصح  َْفَقِح( الَّ ْٕ  .)اْلَؿـَْفِج ا

ْقُخ َوِحقٌد فِل َكِؾَؿتِِف فِل اْلَؿـُْصقَرةِ  ـَ اْلَؼَقاِطِد ال تِل َذَكَرَها الش  ِء َلفُ ) :َوِم َٓ ْقُخ (ْؿ ُجْفدٌ إِنَّ َهُم ، الشَّ

ْقُخ ُفاَلٌن َضالٌّ  ِء َتاَب َطَؾك َأْيِديِفْؿ َكَذا َوَكَذا؟ُفاَلٌن ُمْبَتِدٌع، َوالشَّ َٓ ِء ُجْفُدُهْؿ َواِضٌح، َوَهُم َٓ  .! َهُم

 َهِذِه َقَقاِطُد َجِديَدٌة!

ـْ َقاَل  ُجَؾ إَِذا َكاَن َلُف ُجْفٌد  :َلَؽ َيا َشْقُخ َوِحقدُ َم ْطَقِة،إِنَّ الرَّ ـَِّة  فِل الدَّ نَّ َذلَِؽ أَ َوُهَق ُمَخالٌِػ لِؾسُّ

ـْ َقاَل َلَؽ َذلَِؽ؟  َيْشَػُع َلُف، َم



تِل َتـِْحُتقَكَفا َأْكُتؿْ  َؾِػ َطَؾك مِْثِؾ َهِذِه اْلَؼَقاِطِد اْلَجِديَدِة الَّ ـْ َكاَلِم السَّ
لِقَؾ مِ ـْ  ،ُكِريُد الدَّ َقاِطَدِة  :مِ

ْستِْشَػاِع بِجُ اْلُؿَقاَزَكاِت، َومِ 
ِ
َطاِة َمَع ُمَخاَلػَ ـْ َقاِطَدِة آ ـَّةَ  تِِفؿُ ْفِد الدُّ ـْ َلُف ُجْفٌد ُكبِقٌر َفنِكَُّف السُّ ، َوَأنَّ َم

 .َوَكَذا َوَكَذا.. َيْشَػُع َلُف، 

َن، فَ  ْٔ اَحِة ا ـْ أَ َحْؿَؾُتَؽ َهِذِه وَ َفِذِه اْلَؼِضقَُّة َأْصَبَحْت َقِضقََّة السَّ
َن مِ ْٔ ْجِؾ َهِذِه اْلَؼَقاِطِد، َأْكَت ا

قَكُفْؿ َأْكُتْؿ َمَداِخَؾًة، ِطـَْدُهْؿ َتَجاُوٌز فِل  ـَ ُتَسؿُّ ِذي َن الَّ ْٔ ـَِّة ا ُـّ َأكَّـَا َأْو َأنَّ َأْهَؾ السُّ َهَذا اْلَباِب، َوَأكَُّفْؿ َتُظ

ُطقَن ُكؾَّ َأَحٍد، َوَلْقَس َذلَِؽ َصِحقًحا َبْؾ ُهَق اْلَؽاَل  لِقِؾ َواْلِعْؾِؿ َواْلَقَرِع، َفاَل َيِحؼُّ لَِرُجٍؾ َأْن ُيَبد  ُم بِالدَّ

 
ُّ
َهبِل َّٓ بِِعْؾٍؿ َوَوَرٍع َكَؿا َأَشاَر إَِلك َذلَِؽ اْلَحافُِظ الذَّ َؿ فِل َأَحٍد إِ  .(2)َيَتَؽؾَّ

ٍة إِكََّؽ  :َولَِفَذا َكُؼقُل  ـْ َمَعَؽ َأْكَت -فِل َحاَجٍة َماسَّ َعِة َهِذِه اْلَؼَقاِطِد َطَؾك َوْفِؼ إَِلك ُمَراَج  -َوَم

َْهَقاِء َواْلبَِدِع، َوا ْٕ َؾِػ فِل التََّعاُمِؾ َمَع َأْهِؾ ا  َأْطَؾُؿ.هللاُ َصِريَؼِة السَّ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 «.والؽالم يف الرجال ٓ يجقز إٓ لتام الؿعرفة تام القرع(: »3/46) "مقزان آطتدال"قال الذهبل يف ( 2)



ـَ َطَشَر: دُّ الث اِم  الر 

 وُهَق األْصُؾ الَخاِمَس َطَشرَ 

َؾِػق ِة وِغقاُب الَغْقرِة طَ   ِج وَتْؿقِقُع َقَضاَياهفَ ـْ ك الؿَ ؾَ ِغقاُب األُُصقِل الس 

ـَ َطَشرَ  دُّ الث اِم ْقِخ َوِحقٍد َيِجُد َأكَُّف َقْد َتـَاَوَل َقَضاَيا اْلَؿـَْفِج كَ  :الر  َؿا َيَتـَاَوُل إِنَّ الـَّاضَِر إَِلك َكؾَِؿِة الشَّ

ِؿ َوَقَضاَيا الْ َقَضاَيا الـُّ  ـِ َوَقَضاَيا التََّقؿُّ ْكَبَتْق  .َهاُقُضقِء، َوَغْقرَ ُزوِل َطَؾك الرُّ

ـْ وَ  ـْ  ِطـَْدهُ َلْؿ َيُؽ ، َوَلْؿ َتُؽ ُّ
َؾِػل َؾِػقَُّة اْلَؿْعُروَفُة فِل التََّعاُمِؾ َمَع  ِطـَْدهُ َهَذا اْلِحسُّ السَّ ُُصقُل السَّ ْٕ ا

ـْ َذلَِؽ 
ٌء مِ

ْ
ـْ ُهـَاَك َشل  .َهِذِه اْلَؼَضاَيا اْلَعظِقَؿِة، َلْؿ َيُؽ

ـُ وَ  ا ڤاْلُحَسْق ـْ َطْبِدا َلؿَّ
ـِ ُطَؿَر؟ َوَماَذا َحَصَؾ هللاِ َهؿَّ بَِذَهابِِف إَِلك َأْهِؾ اْلِعَراِق، َماَذا َحَصَؾ مِ ْب

ـْ َطْبِدا
ـِ َطبَّاٍس؟ َأْكَؽَرا َطَؾْقِف َأيََّؿا إِْكَؽارٍ هللاِ مِ  .(2)ْب

ـُ ُطَؿَر  ـِ ُمطِقٍع، َماَذا  ڤَواْب ا َدَخَؾ َطَؾك اْب   ُد؟َيا َشْقُخ َوِحق َفَعَؾ َلؿَّ
 
َؾِػل ِف السَّ ـَ ُطَؿَر بِِحس  اْب

 
َ
َٓ َوِهل   :َرَأى َأنَّ فِل ُطـُِؼِف َأَماَكًة، َأ

 
ِة َطَؾك َحِديِث الـَّبِل ُمَّ ْٕ َلُة ا َٓ َؾِػ، َوَد ِة َطَؾك َصِريَؼِة السَّ ُمَّ ْٕ َلُة ا َٓ َد

َْمِر اْلَؿْشُروِع، َوالتَّْػِريُؼ ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ ِة َطَؾك ا ُمَّ ْٕ َلُة ا َٓ ـَ َمـَْفِج َمْرُدوٍد  ، َوَد ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، وَ َبْق َمـَْفِج َأْهِؾ السُّ

ـِ ِطـَْد َحتَّك َوَلْق َكاَن  ـْ قَِبِؾ َطْبِداَذلَِؽ ُمطِقٍع، َحتَّك َلْق َكاَن  اْب
َبْقرِ هللاِ مِ ـِ الزُّ  .ْب

ـِ ُمطِقعٍ  ا َدَخَؾ َطَؾك اْب ـِ  :، َقاَل َلؿَّ ْحَؿ َبِل َطْبِدالرَّ
ِ
ـُ ُطَؿرَ  َفَؼاَل  .ِوَساَدةً  اْصَرُحقا ٕ َإك ل َلْؿ آتَِؽ  :اْب

َثَؽ َحِديًثا َسِؿْعُت َرُسقَل ا َُحد 
ِ
َْجؾَِس، َأَتْقُتَؽ ٕ

ِ
 .(2)َيُؼقُلفُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ٕ
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 َهِذِه اْلَؿَسائِِؾ؟َبْؾ فِل َهَذا فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة؟ َأْكَت َفَفْؾ َفَعْؾَت 

ـَ َغْقَرُتَؽ َطَؾك َمـَْفِج السَّ  ِؾ؟! فِل اْلِحْزبِقَِّة، َوفِل َأْي
ـَ اْلَؿَسائِ

َؾِػ فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َوَغْقِرَها مِ

الِِؿ، وَ اْلُخُروِج  َيِة اْلَؿْرَأِة، َطَؾك اْلَحاكِؿ الظَّ َٓ ـْ َهِذِه وفِل ِو
َؽ اْلَؿَسائِؾِ َغْقِر َذلَِؽ مِ ـَ ِحسُّ ؟! َأْي

؟!
ُّ
َؾِػل  السَّ

ـْ َمَعَؽ؟! لَِؿاَذا َهَذا التَّْؿقِقعُ   فِل َهِذِه اْلَؼَضاَيا، مِـَْؽ َومِؿَّ

َؾِػ فَ َماَذا؟ ُهَق فِل َهِذِه اْلَؼَضاَيا،  فِلاْلِخاَلُف َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ  ـْ ُكُتِب السَّ
ـُ َكْؼَرُأ مِ ُر َما ـَْح َوُكَؼر 

 .۵هللاِ بَِػْضِؾ ا َمـَْفِجِفؿْ ، َوَكَغاُر َطَؾك فقفا

ا َأْكُتْؿ َفَتُؼقُلقنَ َوْحدَ  ۵هللاِ َواْلَحْؿُد  ـْ َطَؾك َصِريَؼتُِؽْؿ، َأمَّ َهِذِه وَ َهِذِه َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة!  :ُه َأكَّـَا َلْؿ َكُؽ

ـْ ُأُصقِل اْلَؿـَْفِج؟! ُقْؾ لِل فَ َمْسَلَلٌة ِخاَلفِقٌَّة! 
 َلـَا َيا َشْقُخ َوِحقُد مِ

َ
  :-َطَؾْقَؽ هللاِ بِا-َؿاَذا َبِؼل

َ
َماَذا َبِؼل

ـْ ُأُصقِل اْلَؿـَْفِج؟! َلـَا
 مِ

؟!
ُّ
َؾِػل ـَ اْلِحسُّ السَّ  ُكَؿق ُع َهِذِه َوُكَؿق ُع َهِذِه، َأْي

ـُ ُطَؿرَ فَ  ا َحَصَؾ  ،َلْؿ َتْلُخْذُه اْلَعاصَِػةُ  ڤ اْب ـِ ُمَعاِوَيَة َلؿَّ ـْ ُجـُقِدِه َما  َفَحَؽَؿ بَِفا فِل َيِزيَد ْب
مِ

َؿ الـُُّصقَص َوأَثاَر، َوإِكََّؿا َح َحَصؾ فِل اْلَؿِديـَِة،  نَ ؽَّ ْٔ ـَ  :َوَلْقَس َكَؿا َتُؼقُلقَن ا َهْؾ َكـَْسك َأْم

ـْ مَ 
ْوَلِة، َلؽِ ـَ الدَّ َٓ َتـَْس َأْم  ، َٓ ْؾَؿ؟!  ْوَلِة، َهْؾ َكـَْسك الظُّ  َمِديـَِة  ا َرْأُيَؽ فِقَؿا َحَصَؾ فِلالدَّ

ِ
َرُسقِل اهللا

ـْ َسْػٍؽ  ملسو هيلع هللا ىلص
َماِء  مِ  ؟!لألَْطَراضِ  َفاكٍ اْكتِ َوُربََّؿا لؾد 
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اِرَم اْلَبتَّ   (2)ارَ َيْعـِل َأْكَت َلْق ُكـَْت َمْقُجقًدا َأيَّاَم َيِزيَد بِِػْؼِفَؽ َهَذا ُكـَْت َحَؿْؾَت َسْقَػَؽ، َوُكـَْت الصَّ

َْشَراِر! ْٕ اِر َوا َؾَؿِة َواْلُػجَّ  َطَؾك الظَّ

ـُ ُطَؿَر  ـْ َلُف ؟ َتعْ َيا َشْقُخ َوِحقدُ َماَذا َفَعَؾ اْب َٓ َتْعَؾُؿ؟ َجَؿَع َوَلَدُه َوَخَدَمُف َوَحَشَؿُف َوُكؾَّ َم َؾُؿ َأْم 

َيٌة َطَؾْقِفْؿ، َمَع َأنَّ َيِزيَد َوُجـُقدَ  َٓ ُجَؾ َطَؾك َبْقِع » :َلُفؿْ  َقاَل ، وَ َصـَُعقاَما  َصـَُعقاُه ِو إِكَّا َقْد َباَيْعـَا َهَذا الرَّ

َٓ هللاِ ا ـْ َأْن ُيَباَيَع َرُجٌؾ َطَؾك َبْقِع اَوَرُسقلِِف، َوإِك ل 
َوَرُسقلِِف ُثؿَّ ُيـَْصُب َلُف هللاِ َأْطَؾُؿ َغْدًرا َأْطَظَؿ مِ

َّٓ َكاْكِت اْلَػْقَصَؾ بَ  َْمِر، إِ ْٕ َٓ َباَيَع فِل َهَذا ا َٓ َأْطَؾُؿ َأَحًدا مِـُْؽْؿ َخَؾَعُف، َو  .(1)«ْقـِل َوَبْقـَفُ اْلِؼَتاُل، َوإِك ل 

ـَِّة َيَغاُروَن َطَؾك َرَة َيا َشْقُخ َوِحقدُ اْلَغقْ  اْكُظرِ  ُة السُّ ؿَّ
 َيَغاُروَن َطَؾك ُأُصقلِ وَ ، َمـَْفِجِفؿْ ، َهَؽَذا َأئِ

َؾِػقَّةِ   .السَّ

َماُم َأْحؿَ   اإْلِ
 
َؾِػل َْصِؾ السَّ ْٕ ، ۵هللاِ اْلُؼْرآُن َكاَلُم ا :ُد َغاَر َطَؾك ا ـٍ ـَ َمِعق ا َدَخ وَ ، َوَقاَصَع اْب ـُ  َؾ َلؿَّ اْب

ـٍ  َؿ َطَؾْقِف، َفَؾْؿ َيُردَّ َأْحَؿُد  -َوَكاَن َمِريًضا-َطَؾك َأْحَؿَد َيُعقُدُه َمِعق اَلمَ َطَؾْقِف َسؾَّ  !السَّ

ِريَؼةَ  ْقُخ َوِحقٌد ُيـْؽُِر مِْثَؾ َهَذا، َوَيُؼقُل ُمْسَتـْؽًِرا َهِذِه الطَّ ِء  :َفالشَّ َٓ  -اْلَؿَداِخَؾَة بَِزْطِؿفِ  :َيْعـِل-َهُم

َٓ َتْشَفْد  :ِطـَْدُهْؿ َخْؿَسُة َأْشَقاءٍ  َٓ ُتَصافِْحُف، َو َٓ َكَذاَلُف َجـَاَزةً َٓ ُتَسؾ ْؿ َطَؾْقِف، َو  .َوَكَذا ، َو

ـَ اْلَغاَباِت! َأْو َجاءَ َوَكَلنَّ َهَذا اْلَؽاَلَم َأتَ 
اِب اْلُخُؿقِر! َما َكْدرِ  ك مِ َػَفاِء َأْو ُشرَّ ي َطَؾك َأْلِسـَِة السُّ

 هللاِ!َوا

                                                 

 .-هداه اهللا-( هق اقتباس مـ اسؿ كتاب لقحقد بالل 2)
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؟ ِطـَْدَك َأَح فِ  َما َتُؼقُل َيا َشْقُخ َوِحقدُ  ـٍ ـِ َمِعق ؟ ل اْب ـٍ ـِ َمِعق ـْ َمَشايِِخَؽ َكاْب
ُهـَاَك َأَحٌد فِل َأْم ٌد مِ

ـٍ َحتَّك َيْػَعَؾ َأْحَؿُد َمَعُف مِْثَؾ الَِّذي َسلَ  ـُ َمِعق ؟ َوَأيُّ بِْدَطٍة َوَقَع فِقَفا اْب ـٍ ـِ َمِعق ْذُكُره َلَؽ اْلَعْصِر َكاْب

َن؟ ْٔ  ا

ـْ َأْحَؿَد؟ َلْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف، 
ـٍ ُمـَاَشَدًة َطظِقَؿًة َفَؾؿْ فَ َماَذا َكاَن مِ ـُ َمِعق ـُ  َيُردَّ َطَؾْقِف، َفَؿا َزاَل  ـَاَشَدُه اْب اْب

ـٍ  اٍر  َحِديُث  :، َوَيُؼقُل َيْعَتِذرُ َمِعق ارٍ -َطؿَّ زتڍ ڌ ڌ  :َتَعاَلك هللاُ، َوَقاَل ا-َأْي لِل ُقْدَوٌة فِل َطؿَّ

َخِر، َفَؼاَل َيْحَقك [206]الـحؾ:  رتڎ ڎ ڈ ْٔ َٓ  :َفَؼَؾَب َأْحَؿُد َوْجَفُف إَِلك اْلَجاكِِب ا

اَلَم، َأْحَؿُد َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف  .َتْؼَبُؾ ُطْذًرا! َوَخَرَج  ـٍ وَ السَّ ـُ َمِعق َفَؼاَل  .َلْؿ َيُردَّ َطَؾْقِف اْلَؽاَلَم، َفَخَرَج اْب

ارٍ  :ْحَؿدُ أَ  اٍر، َوَحِديُث َطؿَّ  .«َمَرْرُت بِِفْؿ َوُهْؿ َيُسبُّقَكَؽ َفـََفْقُتُفْؿ َفَضَرُبقكِل» :َيْحَتجُّ بَِحِديِث َطؿَّ

 .(2)ُكِريُد َأْن َكْضِرَبُؽؿْ  :َوَأْكُتؿ قِقَؾ َلُؽؿْ 

                                                 

 "مـاقب اإلمام أحؿد"(، وابـ الجقزي يف 534-1/533) "صبؼات الحـابؾة"أخرجف ابـ أبل يعؾك يف ( 2)

وهق مريض فَسؾَّؿ، فؾؿ  ( طـ أبل بؽر الؿروذي، قال: جاء يحقك بـ معقـ فدخؾ طؾك أحؿد بـ حـبؾ475-474)ص

يرد طؾقف السالم، وكان أحؿد قد حؾػ بالعفد أن ٓ يؽؾؿ أحًدا مؿـ أجاب حتك يؾؼك اهللا، فؿا زال يعتذر ويؼقل: 

فؼؾب أحؿد وجفف إلك الجاكب [ 206]الـحؾ:   يبڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ىبوقال اهللا تعالك:  حديث طؿار،

أخر، فؼال يحقك: ٓ تؼبؾ طذًرا. فخرجت بعده وهق جالس طؾك الباب، فؼال: إيش قال أحؿد بعدي؟ قؾت: قال: 

ريد أن كضربؽؿ. وأكتؿ ققؾ لؽؿ: ك«. مررت هبؿ وهؿ يسبقكؽ فـفقتفؿ فضربقين»يحتج بحديث طؿار، وحديث طؿار: 

 فسؿعت يحقك بـ معقـ يؼقل: ُمرَّ يا أحؿد غػر اهللا لؽ، فؿا رأيت واهللا تحت أديؿ سؿاء أفؼف يف ديـ اهللا مـؽ.

 (.85)ص "الؿحـة طؾك اإلمام أحؿد"ومـ صريؼ ابـ أبل يعؾك أخرجف طبد الغـل الؿؼدسل يف 

ؿرو الربذطل: سؿعت الحافظ أبا زرطة الرازي يؼقل: قال سعقد بـ ط(: »22/87) "سقر أطالم الـبالء"قال الذهبل يف 

 كان أحؿد بـ حـبؾ ٓ يرى الؽتابة طـ أبل كصر التؿار، وٓ طـ يحقك بـ معقـ، وٓ طـ أحد مؿـ امتحـ فلجاب.

قؾت: هذا أمر ضقؼ، وٓ حرج طؾك مـ أجاب يف الؿحـة، بؾ وٓ طؾك مـ ُأكره طؾك صريح الؽػر طؿاًل بأية، وهذا 

 .«مـ أئؿة السـة، فخاف مـ سطقة الدولة، وأجاب تؼقة $ؼ. وكان يحقك هق الح



ةِ ِؼ السُّ ، اْكُظِر اْلِعْؾَؿ بَِدَقائِ -َيـا َشْقُخ َوِحقدُ -ِر اْلِعْؾَؿ اْكظُ   .َطَؾك اْلَؿـَْفِج  َواْلَغْقَرةَ  ،ـَـّ

ا َقاُلقا َلفُ  :َيُؼقُل لِل :َقاَل  ا َهَذا َفَؾؿَّ ا َضَرُبقُه َقاَل َذلَِؽ، َوَأمَّ اٌر َفَؾؿَّ ا َطؿَّ اٌر! َأمَّ  :َفَعْؾُت َما َفَعَؾ َطؿَّ

 .َسـَْضِرُبَؽ، َقاَل َذلَِؽ 

ـْ َقاُلقا لَ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َفْرٌق  ـَ َم ـْ َضَرُبقُه بِاْلِػْعِؾ، اْكُظْر إَِلك اْلِػْؼفِ  :فُ َبْق ـَ َم  .َسـَْضِرُبَؽ، َوَبْق

َؾِػقَُّة  ُة السَّ ـَ َهِذِه اْلَحاسَّ  َهِذِه اْلَؼَضاَيا؟ ُتَؿق ُعقنَ فِل ُمـَاَقَشِة َهِذِه اْلَؼَضاَيا؟ َولَِؿاَذا ِطـَْدُكْؿ َفَلْي

َٓ إَْشَخاصِ َطَؾك  اُرونَ َتغَ ـَ اْلَغْقَرُة َطَؾك اْلَؿـَْفِج؟ َأيْ  َطَؾك اْلَؿـَْفِج! ُكؾُّ َهِذِه اْلَحْؿَؾِة  َتَغاُرونَ ، َو

ـَ َلَفا ا اْلَغْقَرُة َطَؾك اْلَؿـَْفِج َفاَل َثَؿ ـْ َأْجِؾ اْلَغْقَرِة َطَؾك َأْشَخاٍص، َوَأمَّ
 .مِ

ـَِّة ف َن َلْكُتْؿ َتـَْتِؼُدوَن َأْهَؾ السُّ ْٔ  َتُؼقُلقَن َطـُْفْؿ؟ َماَذاوَ ؟ فِل َماَذاا

ُؿ فِل  َٓ َتْجؾُِسقاَتُؼقُلقَن: ُفاَلٍن َوُفاَلٍن،  فِل َفَؼْط َيَتَؽؾَُّؿقنَ  َكَُّف َيَتَؽؾَّ
ِ
ْقِخ ُفاَلٍن، لَِؿاَذا؟! ٕ لِؾشَّ

 َمَشايِِخـَا!

َؿ بَِباصٍِؾ؟ هللاِ! ُسْبَحاَن ا َؿ بَِحؼٍّ َأْم َتَؽؾَّ َأْخَطَل  َوَحتَّك َلقْ ؟ َطَؾْقفِ  َأَلْقَس َهَذا ُهَق اْلَقاِجَب وَ َتَؽؾَّ

َٓ ُيْعَذُر  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -الُؿَتَؽؾ ُؿ  ُعقَن َمَعُف  َكَؿا َتْعِذُروَن َغْقَرهُ َأ َٓ ُيَتَجـَُّب َوُتَقس  َْطَذاِر؟ َأ ْٕ َقاِطَدَة ا

 ؟مِـُْف َغْقُرَهافِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َوُيْمَخُذ 

ا ُتَخالُِػقنَ  ، فِقُؽؿْ َٓ ُتِريُدوَن َأَحًدا َأْن َيَتَؽؾََّؿ َأْكُتْؿ  َيْعـِل َلؿَّ ، َوإِْن َخاَلَػ َغْقُرُكْؿ َأَقْؿُتْؿ َطَؾْقِف اْلَحدَّ

ـَِّة َوَأْهؾَِفا؟!َؽْقَػ َوُهَق ُمتَّبِ فَ َخاَلَػ،  َهَذا َلْق َكاَن َقدْ   ٌع لِؾسُّ

ـُ َأبِل وَ  ُب ْب
ٌّ َجؾِقٌؾ َبْدِريٌّ ُهَق ُؼقُل فِقِف؟ َما تَ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َبْؾَتَعَة َحاصِ

ا ڤَصَحابل ، َلؿَّ

ل، َكَتَب إَِلك ُقَرْيشٍ   ؟َفْعَؾَتُف َهِذه َماَذا ُكَسؿ 



َـّ (2)[2]الؿؿتحـة:  زتچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍرت :َٓ َشؽَّ َأكََّفا َضاَلٌل، َقاَل َتَعاَلك
، َلؽِ

 
ُّ
ا َأْطَؾَؿ اْلَقْحل ، َفَؾؿَّ ُجَؾ َبْدِريٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َرُسقَل اَهَذا الرَّ

 
، َماَذا َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَوِجلَء بَِحاصٍِب إَِلك الـَّبِل

 .(1)، َدْطـِل َأْضِرْب ُطـَُؼ َهَذا اْلُؿـَافِِؼ هللاَِيا َرُسقَل ا :ُطَؿُر؟ َقاَل 

                                                 

كان سبب كزول صدر هذه السقرة الؽريؿة قصة حاصب بـ أبل بؾتعة، » (:13/516) "تػسقره"قال ابـ كثقر يف ( 2)

يؽـ مـ قريش  وذلؽ أن حاصًبا هذا كان رجاًل مـ الؿفاجريـ، وكان مـ أهؾ بدر أيًضا، وكان لف بؿؽة أوٓد ومال ولؿ

الؿسؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك فتح مؽة لؿا كؼض أهؾفا العفد، فلمر الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأكػسفؿ، بؾ كان حؾقًػا لعثؿان، فؾؿا طزم رسقل اهللا 

فعؿد حاصب هذا فؽتب كتاًبا وبعثف مع امرأة مـ قريش إلك أهؾ «. الؾفؿ َطؿ  طؾقفؿ خربكا»بالتجفز لغزوهؿ وقال: 

مـ غزوهؿ، لقتخذ بذلؽ طـدهؿ يًدا، فلصؾع اهللا رسقلف طؾك ذلؽ: استجابة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا مؽة، ُيعؾؿفؿ بؿا طزم طؾقف رسقل ا

 «.لدطائف، فبعث يف أثر الؿرأة فلخذ الؽتاب مـفا. وهذا َبق ـ يف هذا الحديث الؿتػؼ طؾك صحتف

يؿات أن سبب كزول هذه أيات الؽر -رحؿفؿ اهللا-ذكر كثقر مـ الؿػسريـ » (:855)ص "تػسقره"وقال السعدي يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصغزوة الػتح، فؽتب حاصب إلك قريش يخربهؿ بؿسقر رسقل اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة حاصب بـ أبل بؾتعة، حقـ غزا الـبل 

ا وكػاًقا، وأرسؾف مع امرأة، فُلخرب الـبل  بشلكف، فلرسؾ إلك الؿرأة قبؾ وصقلفا  ملسو هيلع هللا ىلصإلقفؿ لقتخذ بذلؽ يًدا طـدهؿ ٓ شؽًّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصبعذر َقبِؾف الـبل ڤ  وَأَخذ مـفا الؽتاب. وطاتب حاصًبا، فاطتذر

وهذه أيات فقفا الـفل الشديد طـ مقآة الؽػار مـ الؿشركقـ وغقرهؿ، وإلؼاء الؿقدة إلقفؿ، وأن ذلؽ مـاٍف 

، ومـاقض لؾعؼؾ الذي يقجب الحذر كؾ الحذر مـ طؾقف الصالة والسالملإليؿان، ومخالػ لؿؾة إبراهقؿ الخؾقؾ 

 «.العداوة شقًئا، ويـتفز الػرصة يف إيصال الضرر إلك طدوه العدو، الذي ٓ يبؼل مـ مجفقده يف

ـِ أبل صالٍب 1494(، ومسؾؿ )4174، 3983، 3007أخرجف البخاري يف مقاضع مـفا )( 1)  ،( مـ حديث طؾل  ب

 
ِ
، ٓ َتْعَجْؾ طؾلَّ إك ل ُكـُْت  «َيا َحاصُِب، َما َهَذا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصوفقف: فؼاَل رسقُل اهللا

ِ
اْمَرًأ ُمْؾَصًؼا يف ُقَرْيٍش، ولؿ قاَل: يا رسقَل اهللا

َة َيْحُؿقَن هبا َأْهؾِقِفؿ وَأْمَقاَلُفؿ، ف ـَ لفؿ َقَراَباٌت بَِؿؽَّ ـْ مِـ أْكُػِسَفا، وكاَن َمـ َمَعَؽ مِـ الُؿَفاِجِري َلْحَبْبُت إِْذ َفاَتـِل َذلَِؽ َأُك

ِخَذ ِطـَْدُهؿ َيًدا َيْحُؿقَن هب  ا َقَراَبتِل، وما َفَعْؾُت ُكْػًرا وٓ اْرتَِداًدا، وٓ ِرًضا بالُؽْػِر َبْعَد اإلْسالَِم!مِـ الـََّسِب فِقِفؿ، أْن َأتَّ

 
ِ
 َدْطـِل َأْضِرْب ُطـَُؼ هذا الُؿـَافِِؼ! قاَل: «َلَؼْد َصَدَقُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼاَل رسقُل اهللا

ِ
ُف َقْد َشِفَد َبْدًرا، ». قاَل ُطَؿُر: يا رسقَل اهللا إِك 

َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدٍر: َفَؼاَل: اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػْرُت َلُؽؿْ َوَما ُيْدِريَؽ لَ  ويف رواية: فلكزَل اُهللا «. َعؾ  اهللاَ َأْن َيُؽقَن َقِد اص 



َكَُّف َكَتَب َقاَل ُطْؿُر َذلَِؽ  لَِؿاَذا
ِ
ـَ  ؟ ٕ ـْ َمْحِض اْلَغْقَرِة ُطَؿُر َهِذِه اْلَؽؾَِؿَة مِ َقاَل  إِكََّؿاوَ  ،إَِلك الُؿْشِركِق

َٓ ُياَلُم إَِذا  اإِلْكَسانَ َفنِنَّ : لَِفَذا ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ، َوَمْحِض اْلَغْقَرِة َطَؾك َرُسقِل اُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلكهللاِ َطَؾك َشِريَعِة ا

إَِلك  رتزتٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ :َقاَل اْلَؽؾَِؿَة بَِؿْحِض اْلَغْقَرِة: لَِفَذا َقاَل َتَعاَلك

َٓ  :َوَلْؿ َيُؼْؾ  .[2]الؿؿتحـة:  رتچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍزت :َأْن َقاَل  ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ َيا َأيُّ

ا َتُظـُّقا  اُهللا ُطَؿَر فِل َذلَِؽ! ِب اتِ عَ يُ  ؿْ لَ وَ  .بِنِْخَقاكُِؽْؿ َشرًّ

َباَب  :َتـِْزُلقَن اْلَؿْقَداَن، َوَتُؼقُلقنَ  :؟ َيْعـِلَهالَّ َفَعْؾَت َهَذا َيا َشْقُخ َوِحقدُ    الشَّ
َّ
 الـَِّؼل

َّ
التَِّؼل

 
َّ
كِل  (2)الزَّ

ُّ
 الـَِّؼل

ُّ
َباُب التَِّؼل ؾِقَب، الشَّ ُّ الَِّذي َيْرَفُع الصَّ

 الـَِّؼل
ُّ
َباُب التَِّؼل  إِْبِريؾ(؟! 6)َشَباُب ، الشَّ

 الَِّذي َخَرَج َطَؾك َحاكِِؿِف َفاْقَتَدى بِاْلَخقَ 
ُّ
َباُب التَِّؼل َباُب التَّؼِ الشَّ  اِرِج؟! الشَّ

ُّ
ِذي ل اْلَؿْرَأَة  َؾ ؿَ َح الَّ

 الَِّذي اْخَتَؾَط بِالـ َساِء باَِل َضَقابَِط؟!
ُّ
َباُب التَِّؼل َجَة َطَؾك َكتَِػْقِف؟! الشَّ  اْلُؿَتـَبر 

ْفُتْؿ فِل اْلَؿَػاِهقؿِ  د َكَؿا َيُؼقُل  :َكَزْلُتْؿ إَِلك اْلَؿْقَداِن َوَحرَّ إِنَّ  :ْلَؿْقَدانِ اْلَؿْؼُصقِد َوُهَق فِل ا َطْبدُمَحؿَّ

، َوإِْن َكاُكقا » :ْإْجَؿاَع الـََّقِوي  الَِّذي ُهقَ  ـَ ا اْلُخُروُج َطَؾْقِفْؿ َوِقَتاُلُفْؿ َفَحَراٌم بِنِْجَؿاِع اْلُؿْسؾِِؿق َوَأمَّ

ـَ   .(1)«َفَسَؼًة َضالِِؿق

 .َهِذِه َواِحَدةٌ َهَذا َخاصٌّ بِاْلُخُروِج اْلُؿَسؾَِّح!  :َيُؼقُل 

                                                                                                                                                     

قَرَة:  يبڇ إَِلك َقْقلِِف:  يبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ىبالسُّ

 .[2]الؿؿتحـة:    ڇ ڍ ڍ ىب

أحداث الخامس والعشريـ مـ يـاير، وهل مـشقرة طؾك الشبؽة العـؽبقتقة باسؿ: رسالة  قالفا محؿد حسان يف( 2)

 تليقد وصؿقد مـ الشقخ محؿد حسان لشباب ثقرة مصر.

 تؼدم )ص(.( 1)



ا َفاَل! َهَذاَيُؼقُل:  :َقةُ َوالث اكِ  ْؾُؿ َطامًّ ا إَِذا َكاَن الظُّ ا، َأمَّ ْؾُؿ َخاصًّ  إَِذا َكاَن الظُّ

 ِطـَْدُكْؿ!  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ - َهَذا
ُّ
َؾِػل اَك َأْن َتَتَؽؾََّؿ فِل ُثؿَّ َبْعَد َهَذا َتُؼقُلقَن: ُهَق التَّْلِويُؾ السَّ إِيَّ

ـِ َطبْ  ِد ْب ْقِخ ُمَحؿَّ ُجُؾ الَِّذي َيُؼقُل َطـَّ َهَذا اْلَؿْؼُصقِد!  دِ الشَّ َْلَؼاِب - االرَّ ْٕ َٓ َتَتـَاَبُزوَن بِا ـْ  ُطبَّاُد  :-َيا َم

ـَّةِ الطَّاُغقِت! َيِصُػـَا ِحقـََؿا ُكَؼر   فِل َطَدِم َجَقاِز اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ الظَّالِِؿ بُِعبَّاِد  ُر َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ

 ُغقِت!الطَّا

 ِت؟!َيا ُتَرى َما ُحْؽُؿ ُطبَّاِد الطَّاُغق

ـٌ َيْحَػُظقَكُف مِْثَؾ اْلَؼاِطَدِة الـُّقَراكِقَِّة! َيُؼقُلقنَ  :َلفُ  َحْؾَؼةٍ  َيُؼقُل فِلوَ  ِء ِطـَْدُهْؿ َمْت َٓ َٓ َيُجقُز  :َهُم

 َوإِْن َكاَن َكافًِرا! :َفَقُؼقُل  ُف اْلُخُروُج َطَؾك اْلَحاكِِؿ َوإِْن َكاَن َكافًِرا! اْكُظْر َكْقَػ ُيَحر  

َوإِْن َكاَن َكافًِرا؟  :َيُؼقُل  ؿْ بَِزْطِؿؽُ َواِحًدا َيـَْتِسُب إَِلك اْلَؿَداِخَؾِة  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َهْؾ َسِؿْعَت 

ـُ َكُؼقُل بَِعَدِم َجَقاِز اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاكِِؿ اْلَؽافِِر إَِذا َكاَكْت  َهْؾ   ُقْدَرٌة؟ا َلَدْيـَ َكْح

َؾِػ َوَأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  َّٓ بِاْلَؽِذِب َطَؾك السَّ َٓ َيَتَسـَّك َلُؽْؿ َكْشَر َصِريَؼتُِؽْؿ إِ  .َوَهَذا ُيقِضُح َأكَُّؽْؿ 

َّٓ بِاْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ   :َيُؼقُل  َؾَؿا َسِؿْعت َأْيًضا َواِحًدامِثْ َوَهَذا  َٓ َتُؽقُن إِ َماَمَة   َواْلَعْؼِد!إِنَّ اإْلِ

ى؟! ـِ الَِّذي َيَتَعدَّ ُة َيا َشْقُخ َوِحقُد؟ َوَم  َما اْلِؼصَّ

ـُ أَ  ا َكْح َؾِػقَّةِ  مَّ ُُصقِل السَّ ْٕ ُؿ َطـُْؽْؿ َوَكُردُّ َطَؾْقُؽْؿ بِا  .َفـََتَؽؾَّ

ْقَخ إِكََّؽ ُمْبَتِدٌع، َأْو  :َوَهْب َأكَّـَا َأْخَطْلَكا فِل َكْقكِـَا ُقْؾـَا اٌل َأْو ُقْؾـَا: ُمْبَتِدٌع،  ااَلكً فُ  إِنَّ الشَّ ُمْبَتِدَطٌة َوُجفَّ

َؾِػ، َهْب َذلَِؽ، َأَلْؿ َيْصُدْر مِـُْؽْؿ َما َيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ؟  بَِؿـَْفِج السَّ



َْلَقاَح مِـ َيِدهِ أَ  ڠ ُمقَسك ْٕ ا َوَجَد  ْلَؼك ا َيا ْشْقُخ -َقْد َطَبُدوا اْلِعْجَؾ، َماَذا ُتِريُد مِـ ا  َقْقَمفُ َلؿَّ

ا َكِجُد اْلَؼْقَم َقْد َرَفُعقا -َوِحقدُ  ؾِقَب؟ َماَذا  َلؿَّ  ُؼقُل؟!كَ الصَّ

ـْ َقْبُؾ َكاَن ْطْبُد اْلَؿْؼُصقِد َيُؼقُل 
ٌد  :مِ ْعِب ُكْػٌر ُمَجرَّ ِريَعِة َطَؾك َمْجؾِِس الشَّ َد َطْرِض الشَّ إِنَّ ُمَجرَّ

ُق  ، َوَكاَن ُيَػر  ـَ ـَ الـ َؼاَباِت  بِنِْجَؿاِع اْلُؿْسؾِِؿق ْعِب َوَبْق  َمْجؾُِس الشَّ
َ
تِل ِهل ـَ اْلَؿَجالِِس التَّْشِريعقَِّة الَّ َبْق

َن َهْؾ َيُؼقُل َهَذا؟!  ْٔ  َوَغْقِر َذلَِؽ، ا

ـُ وَ  ـْ َأْزِرِهْؿ، َوَكْح
ُدُهْؿ َوَيُشدُّ مِ ـْ َأْهِؾ الْ هللاِ َلَؼْد َصاَر ُيَمي 

ُر ُمْسؾًِؿا مِ َٓ ُكَؽػ  َّٓ بَِؿا اْلَحْؿُد  ِؼْبَؾِة إِ

َر بِِف ا ـْ هللاُ َكػَّ ـَ َبْؾ َوَم اَم اْلُؿْسؾِِؿق ُر ُحؽَّ ـْ ُيَؽػ  ُروِط َواْكتَِػاِء اْلَؿَقاكِِع، بِِخاَلِف َم  َوَرُسقُلُف َمَع َتَقاُفِر الشُّ

 .تِِفؿْ اَيُؽقُن فِل ُحُؽقمَ 

َؾِػقَُّة؟  ـَ اْلَؼِضقَُّة السَّ َؾِػقَِّة؟!َهْؾ َهِذِه َسَؾِػقٌَّة؟! َأْي ـَ اْلَغْقَرُة َطَؾك اْلَؼِضقَِّة السَّ  َوَأْي

ا وَ  ـُ َطْبِد الَخالِؼ ُسئَِؾ َلؿَّ ـِ ْب ْحَؿ ْحَؿةِ  َطْبُد الرَّ ان فِل َقـَاِة الرَّ د َحسَّ َهْؾ  :َوَكاَن َجالًِسا َمَعُف ُمَحؿَّ

ْح 
ِ
 َيُجقُز!! ،َكَعؿْ  :َقاَل  َيـَايِر(؟ 15تَِػاُل بَِقْقِم )َيُجقُز آ

؟ َقاَل لِ  ـِ ْحَؿ اِم ا :َؿاَذا؟ َما َدلِقُؾَؽ َيا َطْبَد الرَّ ـْ َأيَّ
 هللاِ!َهَذا َيْقٌم مِ

اِم اهللاِ! ُسْبَحاَن ا ـْ َأيَّ
الِِؿ َيْقٌم مِ  ؟!هللاَِكَقْقِم َبْدٍر! َيْقُم اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحاِكِؿ الظَّ

ـَ ا -َشْقُخ َوِحقُد -َيا  َؾِػق ُة، َوَأْي ـَ اأْلُُصقُل الس  َؾِػلِّ  ْلَغْقَرُة َطَؾك اْلَؿـَْفِج َأْي  ؟الس 

 

 

 

 



دُّ الت اِسَع َطَشرَ   الر 

اِدَس َطَشَر:  وُهَق األْصُؾ الس 

ْطَقِة وُمَعاَلجِة َقَضاَيا اَلؿ ِة ِمـ الُعؾَؿاِء يف الت ْربَِقِة والد   ـَْفِج ُمَخاَلَػُة َصرِيَؼِة األْكبَِقاِء َوَساَداِت األم 

دُّ الت   اِدَس َطَشَر فِل َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة َوَما َيْتَبُعَفا :اِسَع َطَشرَ الر  َْصِؾ السَّ ْٕ ُمَخاَلَػُة  :َوُهقَ  َوُهَق َيَتَعؾَُّؼ بِا

ْطَقِة َوُمَعاَلَجِة َقَضاَيا اْلَؿـْ  ـَ اْلُعؾَؿاِء فِل التَّْربَِقِة َوالدَّ
ِة مِ ُمَّ ْٕ َْكبَِقاِء َوَساَداِت ا ْٕ  :َفِج َصِريَؼِة ا

َْكبَِقاِء فِل ُمَعاَلَجِة ُأَمِؿِفْؿ،  َيَرى فِقَفاَفنِنَّ الـَّاضَِر إَِلك َهِذِه اْلَؽؾَِؿِة  ْٕ ـْ َصِريَؼِة ا ُبْعًدا َواِضًحا َط

ْكتَِخاَباِت َكْعَؾُؿ أَ 
ِ
َؾ َأنَّ آ ْقُخ َوِحقٌد قْد َأصَّ ـَ اْلَؽافِِر َوالْ ق  كََّفا َحَراٌم، َوَأكََّفا ُتَس َفالشَّ ، َوَأكََّفا ي َبْق ـِ ُؿْممِ

ُجِؾ َواْلَؿْرَأِة، َوَأكََّفا َكَذا َوَكَذا، ي ق  ُتَس  ـَ الرَّ َؾِػ َمَع َهَذا  فُ َوَلؽِـَّ َبْق َردَّ َطَؾك اْلَؿَداِخَؾِة بَِلنَّ َصِريَؼَة السَّ

ـْ َوَراِء َذلَِؽ َتْجِقيَز ُهَق ِد، وَ فِل اْختَِقاِر اْلَحاكِِؿ َلْقَسْت َمْؼُصقَرًة َطَؾك اْختَِقاِر َأْهِؾ اْلَحؾ  َواْلَعؼْ 
ُيِريُد مِ

ْكتَِخاَباِت َكَطِريَؼٍة َمْشُروَطةٍ 
ِ
 .آ

ـُ َكُؼقُل َلُف:  ُم َكَظًرا لَِفِذِه َوَكْح ُم؟ إِْن ُكـَْت ُتَحر  ، الُؿَخاَلَػاِت َوَغْقِرَهاَيْعـِل َأْكَت ُتبِقُح َأْم ُتَحر 

ـْ َوَراِء َهِذِه اْلُؿَخاَلَػاِت ُكؾ َفا، َوا -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َفَؽْقَػ َيْحُصُؾ 
زتەئ  :َيُؼقُل  ۵هللاُ َصاَلٌح مِ

 .]الؼؾؿ[ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رت

ـْ َمَعَؽ  ٌف إَِلْقَؽ وإَِلك َم هللاِ ، ُسْبَحاَن ا[154: ]الصافاترت زتٱ ٻ ٻ ٻ َوَهَذا الَؽاَلُم ُمَقجَّ

َٓ َتْػَعُؾقنَ ـَ َكاْلُؿْجِرمِ َأَفـَْجَعُؾ اْلُؿْسؾِِؿق :اْلَعظِقِؿ! َكَلكََّؽ َتُؼقُل  ـَ َما َلُؽْؿ  ـُ ! فَ ق
َٓ ُيْؿؽِ ـَّا َأكَُّف  نَِذا َتَقؼَّ

 ، ـَ ـَ اْلُؿتَِّؼق َأْن َبْعَد َذلَِؽ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َؿا َيـَْبِغل فَ َقطُّ َشْرًطا َأْن َيُؽقَن اْلُؿْجِرُمقَن َكاْلُؿْسؾِِؿق



َّٓ َجعْ  :َهُؾؿَّ إَِلك َصِريَؼةِ  :َكُؼقَل  ِريَعَة إِ ـُ َأْن ُكَطب َؼ الشَّ
َٓ ُيْؿؽِ ـْ َباِب َأكَُّف 

، مِ ـَ ـَ َكاْلُؿْجِرمِق ِؾ اْلُؿْسؾِِؿق

ُُصقِل؟! َطب َؼَفا، َوَأْكَت ُتَخالُِػ َأيُّ َشِريَعٍة ُتِريُد َأْن تُ وَ بَِفَذا،  ْٕ ِريَعَة فِل تِْؾَؽ ا  الشَّ

ْكتَِخاَباُت َحَرامٌ  :ُع؟ َسَتُؼقُل لِؾـَّاسِ َفنَِذا َوَصْؾَت لِْؾُحْؽِؿ َماَذا َسَتْصـَ 
ِ
َما َطَؾك  :َسَقُؼقُلقَن َلَؽ  .آ

َباِح،  َبْعـَاَك: َوبِالتَّالِل َسَقْخُرُجقَن إَِلك اْلَؿْقَداِن فِل الصَّ َن فَ َهَذا اتَّ ْٔ ِريَعُة ا َؿاَذا َأْكَت َصاكٌِع؟ َفالشَّ

 .اْرَحْؾ  :َيُؼقُل الـَّاُس َلَؽ َغًداَسْقَف وَ َأْصَبَحْت َشِريَعَة اْلَؿْقَداِن، 

ِريَعَة؟ َهْؾ َقاَلَفا َأَحٌد؟ بَِؿاَذا ُكـْ  اْسَتَطاعَ َهْؾ  :َوَطَؾْقفِ  َن َأْن َيُؼقُلقا الشَّ ْٔ ِء ا َٓ َيا ْشْقُخ  َت َتْحُؾؿُ َهُم

َْغَؾبِقَُّة،  :؟ َأْكُتْؿ ُكـُْتْؿ َتُؼقُلقنَ َوِحقدُ  ْٕ َْغَؾبِقَُّة َوا ْٕ َْطَداَد َوَتْػَتِرُض اْلُػُروَض ُكـَْت تَ وَ ا ْٕ  :ْحَػُظ الـ َسَب َوا

َّٓ الـََّصاَرى؟! :َكَؿا ُقْؾَت  ُف َفَؾْؿ َيْبَؼ إِ َْمَر ُكؾَّ ْٕ  َماَذا َلْق َتَرْكـَا ا

ئِقُس َكَؿا ُتِريُد َوَمَعُف ُحُؽقَمُتُف طَ  اِم َيُؽقُن الرَّ َيَّ ْٕ ـَ ا
 َيْقٌم مِ

َ
َوَمَع َهَذا  ،َؾك َهَذاُكـَْت َتْحُؾُؿ َأْن َيْلتِل

ِريَعُة؟  َهْؾ ُصب َؼِت الشَّ

ِريَعِة َصبَّؼْ  رِ َفاَل لِؾشَّ َٓ َطَؾك الشَّ َكَّـَا َكُؼقُل يعَ ُتْؿ، َو
ِ
َْكبَِقاِء، َوَهَذا َهِذِه َلْقَسْت بَِطِريؼَ  :ِة َأْبَؼْقُتْؿ: ٕ ْٕ ِة ا

ـْ ُشْمِم اْلَؿْعِصَقِة، َيا َشْقُخ َوِحقُد 
ُد ، َواْلُجـْ هللاِِئُدُهْؿ َرُسقُل ا؟ َقافِل ُأُحدٍ اْلُؿْسؾُِؿقَن  مَ ُهزِ لَِؿاَذا مِ

ُروَن بِاْلَجـَِّة  ٍة اْرَتَؽَبَفا ى؟ َأيُّ ُمَخاَلَػٍة َطَؼِديَّ رَ ، َفؾَِؿاَذا ُهِزُمقا َيا تُ َوَكَذا َوَأْهُؾ َبْدٍر َوَكَذااْلَعَشَرُة اْلُؿَبشَّ

يُؿْؼَراصِقَّ َحاَبُة َيْقَم ُأُحٍد؟ َصبَُّؼقا الالصَّ  ُقا اْمَرَأةً د    ؟َة َأِم اْلَبْرَلَؿاكِقََّة، َأْم َولَّ
ُّ
ـْ ُيْػِؾَح » :قُل َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِل َل

 .(1)«َقْقٌم َول ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرَأةً 

                                                 

 تؼدم تخريجف.( 2)



ََخَقاُت  ْٕ ُروَرِة َواْلَؿْصَؾَحِة، َوَأْصَبَح ا ـْ َأْجِؾ الضَّ
قَفا مِ َن َتُؼقُلقَن ُكَقل  ْٔ فِل َمْجؾِِس  َوَأْكُتُؿ ا

 
ُّ
ْعِب! َوالـَّبِل ـْ ُيْػِؾَح َقْقٌم َول ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرَأةً » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ ـْ َحِديِث  .«َل

َواْلَحِديُث فِل اْلُبَخاِري  مِ

ـَ َأْن َتُؽقَن اْلَؿْرَأُة َصالَِحًة َأْو َغْقَر َصالَِحٍة: َولَِفَذا  َٓ َفْرَق َبْق ُبق َبْؽَرَة َكْػُسُف َقِد اْسَتَدلَّ لَ فَ َأبِل َبْؽَرَة، َو

  :بَِفَذا َطَؾك َطاِئَشَة، َوَقاَل 
َّ
ـْ ُيْػِؾَح َقْقٌم َول ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرَأةً » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصاْرِجُعقا َفَؾَؼْد َسِؿْعُت الـَّبِل  .«َل

ـْ َيْحُصْؾ َفاَلٌح بَِفَذا ُتَقافُِؼقَن َطَؾك َتْقلَِقِة اْلَؿْرَأِة َوُتَمي دُ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َكْقَػ  وَن َهَذا؟ َوَل

ِة َأْصاًل، أَ  ُمَّ ْٕ َماِر؟ َأَلْقَسْت إَِلك َصِريِؼ اْلَػاَلِح َأْم إَِلك ْكُتْؿ َتْؿُشقَن بِا ْكتَِخاَباُت واْلَبْرَلَؿاكِقَُّة  َصِريِؼ الدَّ
ِ
آ

ْكتَِخاَباِت َأَتْت بِـَ َطَؾْقُؽْؿ َتْػِرُض 
ِ
 َكَؿا َتُؼقُل َأْكُت؟ َأَتْت بِـَْصَراينٍَّهَذا؟ َلْق َأنَّ آ

ٍّ
 ُطْضقِ  :ْصَراكِل

ـَ  ُسئَِؾ  َوَقدْ إَِلخ، َماَذا َتُؼقُلقَن َيْقَمَفا؟  ...َمْجؾِِس َشْعٍب، َأْو َرِئقسٍ  َؾِػق ق ـْ  -َزَطُؿقا-َبْعُض السَّ َط

ـَاِديَؼ  :َهَذا َفَؼاَل  ـُ َكتَّبُِع الصَّ ، َكْح ِريعَ  .َٓ َكَّ َة َوَكَلنَّ الشَّ
ِ
ـَاِديَؼ: ٕ َهَذا  قاؼُ َطب  تُ َلْق َلْؿ  ُؽؿْ َصاَرِت الصَّ

َٓ َيِحؾُّ َلُؽْؿ َأْن َتْدُخُؾقا إَِلك َمَجالِِس اْلَؼْقِم بَِغقْ  يُؿْؼَراصِقَِّة، َوبِالتَّالِل  اٌر بِالد   .ِر َشِريَعِة اْلَؼْقمِ َفَلْكُتْؿ ُكػَّ

ـْ َباِب َتْغقِقرِ َأْكُتْؿ لَ  -َيا َشْقُخ َوِحقُد -َولَِفَذا  َؿا َدَخْؾُتْؿ ِم ـْ َباِب َتْغقِقرِ اْلَؼْقِم َوإِك  ْؿ َتْدُخُؾقا ِم

 .َأْكُػِسُؽْؿ، َأْكُتْؿ َتَغق ْرُتْؿ َوَلْؿ ُتَغقُِّروا

َحابَ هَ  َْكبَِقاِء؟ َهِؾ الصَّ ْٕ ُقا اْلَؿْرَأةَ ْؾ َهِذِه َصِريَؼُة ا يُؿْؼَراصِقََّة، َوَولَّ ُؿقا الد  ُبق، َوقَ ُة َحؽَّ ـَ رَّ ا اْلُؿْشِرِكق

 َوَأْهَؾ اْلبِ 
ِ
َٓ يَ ْت َلُفُؿ الَفِزيَؿةُ ِت َحتَّك َحَصؾَ ْكِحَراَفاَدِع َوآ  .ا َشْقُخ َوِحقدُ ؟ 

َٓ بِاْجتَِفاٍد َأْيًضا، الْ وَ  ،َطَصْقا َأْمًراَوإِكََّؿا  َلْؿ َيْبَتِدُطقا ،َطَصْقا َأْمًراإِكَُّفْؿ  ، نِ َؿْسَلَلُة َما فِقَفا َقْق

ْقا :بِاْجتَِفاٍد َقاُلقاَوَلؽِـَُّفْؿ  اَمـَا َواْلُؿْشِرُكقَن َولَّ ُؿ هِ َؼاِئدِ لَوَلْؿ َيْسَؿُعقا  .َواْكَتَفِت اْلَؿْسَلَلةُ ، اْلَغـَائُِؿ ُقدَّ

ُسقُل  :الَِّذي َيُؼقُل   ُحِصَد اْلُؿْسؾُِؿقَن َحْصًدا!فَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاْكَتبُِفقا لَِؿا َقاَلُف الرَّ



 َحتَّك  َسَبًبا فِل اْلَفِزيَؿِة، -دُ َيا َشْقُخ َوِحق-َْٕمٍر َواِحٍد اْلُؿَخاَلَػُة َفنَِذا َكاَكِت 
ُّ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَد الـَّبِل

ا؟  ُيْؼَتَؾ فِل َهِذِه اْلَغَزاِة، َفَؽْقَػ بِبَِدٍع َوُمَخاَلَػاٍت َكثِقَرٍة ِجدًّ

ـْ َوَراءِ 
ؾِقَب؟ َأْكَت ُتِريُد مِ َحاَبُة الصَّ ؟ َهْؾ َرَفَع الصَّ ـُ اَذا َكْصـَُع مَ  :َوَتُؼقُل  !َهَذا َأْن َيْحُصَؾ التَّْؿؽِق

َن؟ َوَهْؾ كَ  ْٔ اَحَة؟ ا ـْ َكْتُرُك السَّ  َوَكُؼقُل َلَؽ: ْتُرُك اْلَؿْقَداَن؟ َولَِؿ
ُّ
ـْ َتَرَك الـَّبِل َمْؽَة َيا َشْقُخ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؿ

 
ُّ
ـْ َتَرَك الـَّبِل  َك اهللاُ َهَدااْلَؽْعَبَة؟ َأِجْبـَا  ملسو هيلع هللا ىلصَوِحقُد؟ لَِؿ

ُّ
ـْ َتَرَك الـَّبِل اَحِة؟ َتَرَكَفا  ملسو هيلع هللا ىلص، لَِؿ ُكؾَّ َهِذِه السَّ

 .هللاَِبنِْذِن ا : َولَِفَذا َطاَد ُمـَْتِصًراهللاَِوبَِلْمِر اهللاِ 

زتۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

﯀ ﯁                 
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 .]الػتح[

ـِ  :ُهَق َهَذا َيا َشْقُخ َوِحقُد ال ِذي َسَقِغقظُ  يُؿْؼَراصِقَِّة، َواْلُبْعُد َط ْرِع، َواْلُؽْػُر بِالد  ْلتَِزاُم بِالشَّ
ِ
آ

َْمَر ُع َكدَ  ُثؿَّ اْلِحْزبِقَِّة،  ْٕ ـُ لِِديـِِف َوَيْجَعُؾ َلُف اْلَعاقَِبةَ هللاُ ، َواهللاِا  .َسُقَؿؽ 

! :َأْكَت َتُؼقُل 
ُّ
َٓ َكْدُخُؾ، َوبِالتَّالِل َيَتَقلَّك الـَّْصَراكِل ـَا  َٓ َتْدُخْؾ! َفُؽؾُّ  َيْعـِل اْلَعالُِؿ َيُؼقُل َلَؽ 



ُمَّ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َٓ  ْٕ ـَ َيْقَم َأْن َتِصَؾ ا ـْ َيَتَقلَّك الـََّصاَرى، َأْي يُؿْؼَراصِقَِّة َفَؾ ُة ُكؾَُّفا لِْؾُؽْػِر بِالد 

ـَ الث َؼُة بَِشْرِع ا يَؿاكِقَّاُت؟ َوَأْي ِة؟۵هللاِ اإْلِ ُمَّ ْٕ ـَ َصِريَؼُة َساَداِت ا َْكبَِقاِء، َوَأْي ْٕ ـَ َصِريَؼُة ا  ، َوَأْي

َماُم َأْحَؿُد لَِؿاَذا َصَبَر؟ لِؿَ وَ  َكْخُرُج َطَؾك اْلَؿْلُمقِن،  :بَِؼْقلِِفؿْ  اَذا َلْؿ َيْسَتِغؾَّ َطْرَض اْلُػَؼَفاِء َطَؾْقفِ اإْلِ

ُجَؾ  :َولَِؿ َلْؿ َيُؼْؾ  َنَّ َهَذا الرَّ
ِ
ٍة:  -َأِي اْلَؿْلُمقنَ -َكْخُرُج: ٕ َة بَِعِؼقَدٍة ُكْػِريَّ ُمَّ ْٕ  اْلَؼْقُل فَ ُيِريُد َأْن ُيْؾِزَم ا

ـْ َماَذا َقاَل بَِخْؾِؼ اْلُؼْرآ
ُة، َوَلؽِ َّٓ إَِذا ُأقِقَؿْت َطَؾْقِف اْلُحجَّ ُؾُف َكافًِرا إِ

ـْ َقائِ ِن ُكْػٌر َمْعُروٌف، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َثارِ  :َأْحَؿُد؟ َقاَل  ْٔ َماَء، َهَذا ِخاَلُف ا َماَء الد   .(2)الد 

ِة َيا َشْقُخ َوِحقُد؟ ـَ َمـَْفُج َساَداِت اأْلُم   َأْي

،ا َجاَء اْلُػَؼَفاُء َأْيًضا إِ َلؿَّ وَ  ـِ اْلَبْصِري  فِل  الُؽـَْقةِ َكاَدْوُه ب اْكُظرْ -َيا َأَبا َسِعقٍد،  :َقاُلقا َلفُ  َلك اْلَحَس

اُج َكَذا َوَكَذا، َوُكِريُد  -)َيا َأَبا َسِعقٍد(َفَؼاُلقا: إَْمِر  بَِداَيةِ  اُج؟! َواْلَحجَّ َٓ َتَرى َما َيْصـَُع اْلَحجَّ َأْن َأ

، الَِّذي  ـُ اْلَبْصِريُّ اِج! َفبَِؿاَذا َأَجاَبُفُؿ اْلَحَس ـْ ُطبَّاِد الطَّاُغقِت َطَؾك َكاَن َكْخُرَج َطَؾك اْلَحجَّ
مِ

ْوَلِة، َوَكاَن َيْؼبُِض، َوكَ  ـِ الدَّ ـْ ُطَؿاَلِء َأْم
اَم، َوَكاَن مِ ـَ ُيَقاُلقَن اْلُحؽَّ ِذي ـَ الَّ

َكَذا اَن َمْذَهبُِؽْؿ، َوَكاَن مِ

َٓ َشْتًؿا! ا، َوُكؾُّ َهَذا َلْقَس َسبًّاَوَكذَ   َو

؟ ـُ ـَ ا! اْصبُِروا :َقاَل  َماَذا َقاَل اْلَحَس
اُج ِطَؼاًبا َلُؽْؿ مِ ا َأْن َيُؽقَن اْلَحجَّ ـْ هللاَِفنِمَّ ، َوِحقـَِئٍذ َل

َخْقُر هللاُ ، َواهللاُبُِروا َحتَّك َيْحُؽَؿ اَفاْص  :اَلءً ْسَقافُِؽْؿ، َأْو َيُؽقَن اْبتِ بِلَ هللاِ َتْسَتطِقُعقا َردَّ ِطَؼاِب ا
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ـَ  ـْ ِطـِْدِه َوَلْؿ َيْسَؿُعقا َلُف، َوَقاُلقا .اْلَحاكِِؿق
 :لَيْعـِ  .(2)اْكُظُروا إَِلك َما َيُؼقُل َهَذا اْلِعْؾُج  :َفَخَرُجقا مِ

َْٔن َأْصَبَح اْلِعْؾَج   .اْلَؿْقَلك َلْقَس َطَربِقًّا، َكاَن َأَبا َسِعقٍد، َوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

بـ إشعث إذ قاتؾ الحجاج بـ يقسػ، اكطؾؼ طؼبة بـ طبد لؿا كاكت الػتـة، فتـة ا»قال سؾقؿان بـ طؾل الربعل: ( 2)

الغافر وأبق الجقزاء وطبداهللا بـ غالب يف كػر مـ كظرائفؿ فدخؾقا طؾك الحسـ، فؼالقا: يا أبا سعقد، ما تؼقل يف قتال 

ـ فعؾ الحجاج، هذا الطاغقة الذي َسَػؽ الدم الحرام وَأَخذ الؿال الحرام وَتَرك الصالة وفعؾ وفعؾ؟ قال: وذكروا مِ 

قال: فؼال الحسـ: أرى أٓ تؼاتؾقه: فنهنا إن تؽـ طؼقبة مـ اهللا فؿا أكتؿ برادي طؼقبة اهللا بلسقافؽؿ، وإن يؽـ بالء 

فاصربوا حتك يحؽؿ اهللا وهق خقر الحاكؿقـ. قال: فخرجقا مـ طـده وهؿ يؼقلقن: كطقع هذا العؾج؟! قال: وهؿ ققم 

 «.، قال: فُؼتؾقا جؿقًعاطرب، قال: وخرجقا مع ابـ إشعث

تاريخ "(، وابـ طساكر يف 3/2035) "الؽـك وإسؿاء"(، والدوٓبل يف 9/264) "الطبؼات"أخرجف ابـ سعد يف 
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دُّ الِعْشُروَن واألِخقرُ   الر 

َرْت َمْقُضقَطاٍت َفنِنَّ َقاِن اْلُؿْخَتَصِر، َبْعَد َهَذا اْلبَ وَ  ْقُخ َوِحقٌد َقْد َفجَّ تِل َقاَلَفا الشَّ َهِذِه اْلَؽؾَِؿاِت الَّ

ْخقَ َوَقِد َطِديَدًة،  ْقِخ َوِحقٍد بَِؿا اْسَتْغَؾْؾـَا َهَذا فِل َبَقاِن َحِؼقَؼِة اْلَؿـَْفِج إِلِ اكِـَا َصَؾَبِة اْلِعْؾِؿ، َوالـُّْصِح لِؾشَّ

 
 
ـُ الـ ِصقَحةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصُيقِجُبُف َطَؾْقـَا َقْقُل الـَّبِل ي ؟ َقاَل  :ُقْؾـَا« الدِّ ـْ ِة هللاِ» :لَِؿ ، َولِؽَِتابِِف، َولَِرُسقلِِف، َوأِلَئِؿ 

تِِفؿْ  ـَ َوَطام   .(1)«اْلُؿْسِؾِؿق

ـِ َطْبِدا َوَكَؿا َجاَء ِطـْدَ  ـْ َحِديِث َجِريِر ْب
َطَؾك إَِقاِم  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ َباَيْعُت َرُسقَل ا» :َقاَل هللاِ الُبَخاِري  مِ

َكاِة، َوالـُّْصِح لُِؽؾِّ ُمْسِؾؿٍ  اَلِة، َوإِيَتاِء الز   .(2)«الص 

ـُ َوا َٓ كَ هللاِ َوَكْح ـُ  ـَِّة، َفـَْح ِء إَِلك َحظِقَرِة السُّ َٓ ْػَرُح بَِلْن َكْػِؼَد َواِحًدا تِْؾَق َكْرُجق َأْن َيْرِجَع َهُم

ـْ َكُؼقُل أَخرِ 
ـَِّة  :، َلؽِ ِة إَِلك َمـَْفِج َأْهِؾ السُّ ُمَّ ْٕ ِء فِْعاًل ُيِريُدوَن اْلَحؼَّ َوُيِريُدوَن َدْطَقَة ا َٓ إِْن َكاَن َهُم

ـَِّة، َوْلـَْسَتِؿعْ  ـَِّة، وَ  َواْلَجَؿاَطِة: َفْؾَقْرِجُعقا إَِلك ُكُتِب َأْهِؾ السُّ ـَْؼَرْأ لْ َجِؿقًعا إَِلك َما فِل ُكُتِب َأْهِؾ السُّ

َْكبَِقاءِ  ْٕ َضاَفِة إَِلك ُسُؾقِك َصِريَؼِة ا تِـَا َهَذا، بِاإْلِ  .َطَؾك ُأمَّ

َ َفاَل َيـَْبِغل َأْن كَ  ْٕ ـَ فِل ا َٓ كَ ُؽقَن َسَؾِػق ق َػاِت َو َقاَسةِ ْسَؿاِء َوالص  ـَ فِل الس  َٓ َيـَْبِغل ُؽقَن َسَؾِػق ق  ،

َٓ كَ ُؽقَن َسَؾِػق قَأْن كَ  ـَ ـَ فِل َباَب اْلَؼَدِر َو َٓ َيـَْبِغل َأْن َكُؽقَن َسَؾِػق ق َْشَخاِص،  ْٕ ـَ فِل َكْؼِد ا ُؽقَن َسَؾػق ق

َْهَقاءِ  ْٕ ـَ فِل التََّعاُمِؾ َمَع َأْهِؾ ا َٓ َكُؽقَن َسَؾِػق ق َحاَبِة َو  .فِل الصَّ
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ْسُتُؿقَها؟  :ـُ َكُؼقُل ـَْح فَ َولَِفَذا  تِل َدرَّ َؾِػ الَّ ـَ ُكُتُب السَّ لَِؿاَذا َيا ْشَقُخ َوِحقُد َلْؿ َتْػَتْح كَِتاًبا وَ َأْي

ِل  ـْ َأوَّ
نَ فِل َهِذِه اْلَؿْقُضقَطاِت َكاَلمَِؽ َسَؾِػقًّا مِ ْٔ ا فَ ؟ إَِلك ا َفاَل َشؽَّ َأكَُّف َمْقُجقٌد َما َتُؼقُلُف نِْن َكاَن َحؼًّ

ا َفؾَِؿاَذا َتُؼقُلُف؟فِ  ـْ َحؼًّ َؾِػ، َوإِْن َلْؿ َيُؽ  ل ُكُتِب السَّ

ْع ُكُتًبا فِل  ـَ لَِؿاَذا ْلْؿ ُتَقز 
ْطَت فِل التَّْحِذيِر مِ ِة َواْلَجَؿاَطاِت اْلُؿـَْحِرَفِة مِْثَؾَؿا َوزَّ الَّ د  اْلِػَرِق الضَّ الرَّ

ـِ طؾك  ْطَت ُكُتًبا َربِقِع ْب ْطَت ُكُتًبا فِل َكْؼِد َجَؿاَطِة َجَؿاَطِة فِل َكْؼِد  َهاِدي؟ َهْؾ َوزَّ ْخَقاِن؟ َهْؾ َوزَّ اإْلِ

قفِقَِّة، َوفِل د  َطَؾك الصُّ ْطَت ُكُتًبا فِل الرَّ ْطَت َفَتاَوى اْلُعَؾَؿاِء فِل َذلَِؽ؟ َهْؾ َوزَّ د   التَّْبؾِقِغ؟ َهْؾ َوزَّ الرَّ

قَعِة؟ َهْؾ  ْطَت ُكُتًبا  َطَؾك الش   !فِل َذلَِؽ؟َوزَّ

اَلِل؟ :َكُؼقُل َلَؽ  ْكِحَراِف َوالضَّ
ِ
د  َطَؾك َأْهِؾ آ ْطَت ُكُتًبا فِل الرَّ  َهْؾ َوزَّ

ءِ  -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َكاَن ِدَفاُطَؽ  َهْؾ وَ  َٓ ـْ َهُم ـَ ُتَدافُِع َطـُْفؿْ  َط ِذي ْرِطقَِّة، َقائًِؿا َطَؾك  الَّ ِة الشَّ َِدلَّ ْٕ ا

ـَ اْلَباصِِؾ؟َبقَّـَْت الْ َهْؾ وَ 
 َحؼَّ مِ

ـْ َهَذا َيِصحُّ فِل َأْهِؾ  :َقْد َتُؼقُل 
َٓ ُأَخالُِػَؽ فِقِف، َوَلؽِ ُف َأَكا  ِذي َقْد َذَكْرَتُف ُكؾَّ َهَذا اْلَؽاَلُم الَّ

َٓ َكَذا: َفؾَِذلَِؽ َسْقَف َكـَْصُحُفْؿ ِس  ِء َفَؾْقُسقا بَِلْهِؾ َأْهَقاٍء َو َٓ ا َهُم َْهَقاِء، َأمَّ ْٕ ا فِقَؿا َأْخَطُئقا فِقفِ ا  .رًّ

ًل  :َكُؼقُل  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، هَ  َد َمْعِرَفـِة ُأُصقِل َأْهؾِ َبْعَد َهَذا الَبَقاِن، وَبعْ  -َأو  ـْ السُّ
ْؾ َأْكُتْؿ َلْسُتْؿ مِ

َْهَقاِء؟ إِْن ُقؾْ  ْٕ ؾَ )َكحْ  :ُتؿْ َأْهِؾ ا اٌل بَِؿـَْفِج السَّ ُؽْؿ ا َتْزُطُؿقَن َأكَّ ؿً َأْكُتْؿ َدائِ  :ِػ( َفَسـْقَف َكُؼـقُل ـُ ُجفَّ

َؾِػ، َوَأنَّ  ؾَ  َطَؾك َمـَْفِج السَّ َٓ َيْػَفُؿ َمـَْفَج السَّ  .ِػ َغْقَرُكْؿ 

ُجقعِ  :َؽ ـَا ُكَطالِبُ كَّ َفنِ  :َوَطَؾْقفِ  َْسئِؾَ إِلَ  بِالرُّ ْٕ ـْ ُكؾ  َهِذِه ا َمـِة، َوُكَطالُِبَؽ بِاْلَجَقاِب َط ِرْج ِة، َأْخ ك اْلُؿَؼد 

َؾِػ فِل ُكؾ  اْلَؼَضايَ  تِل َذَكْرَتَفا، َوَراجِ َلـَـا ُكُتَب السَّ ـِ َتْقِؿقََّة الَِّذي َكَؼْؾُتُف َلَؽ فِل اْلَػْرِق ا الَّ ْع َكـاَلَم اْب



ِة الْ  ـَ زلَّ َْهَقاِء، َوَمَتك  َعالِؿ َواْلُؿـَْحِرِف، َوَمَتكَبْق ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
ُجُؾ مِ ا بَ ُفؿْ ـْ قُن مِ َيؽُ َٓ َيُؽقُن الرَّ قَّـَاُه ، مِؿَّ

ـْ َكاَلِم َأْهِؾ اْلِعؾْ 
 .ؿِ َلَؽ مِ

َٓ  -َثاكًِقا َْخَطاُء َكاَكْت َخِػقًَّة َحتَّك َيُؽقَن الـُّْصُح َخِػقًّا؟  ْٕ َْخَطاءَ َبْؾ إِنَّ َهِذه َأَبًدا،  ،َهْؾ َهِذِه ا ْٕ  َقدْ  ا

َلْت إَِلك وَ  َلْت إَِلك َأْحَزاٍب، َوَتَحقَّ َلْت إَِلك َتَحقَّ ـَِّة، َوَتَحقَّ ـٍ فِل ُطَؾَؿاِء السُّ َلْت إَِلك َصْع ٍة، َوَتَحقَّ ِع ُأمَّ
اقِ

قفِقَِّة َوَغْقرِ  َلْت إَِلك َتْؿِريِر َمـَاِهَج َباصَِؾٍة َكالصُّ َها، مِْثَؾَؿا َتْؼِريِر َمـَْفِج اْلُؿْعَتِزَلِة َواْلَخَقاِرِج، َوَتَحقَّ

قفِ  د قَِّة، َومِْثَؾَؿا َفَعَؾ َفَعْؾَت َأْكَت َمَع الصُّ انُمَحؿَّ قفِ  َحسَّ قَعِة، َوقَ َمَع الصُّ َلَؼْد َطاَشِت » :اَل قَِّة، َوَمَع الش 

قَعِة، َلْؿ َيْحُدْث َأَبًدا َتَصاُدٌم َوَلْؿ َيْحُدْث ِخاَل  ـَِّة َمَع الش  ُة ُقُروًكا َصِقيَؾًة، َطاَش َأْهُؾ السُّ ُمَّ ْٕ ٌف: َفْؾَقْبَؼ ا

 .(2)«ُف فِْؽِريًّااْلِخاَل 

                                                 

طؾك الشبؽة العـؽبقتقة، وهذا مع ما فقف مـ جفؾ بالسـة، ففق جفؾ بالقاقع قال هذا يف مادة مرئقة مـشقرة ( 2)

 وبالتاريخ أيًضا.

 كؿ غدروا بالؿسؾؿقـ وكؿ قتؾقهؿ قديًؿا وحديًثا: -قاتؾفؿ اهللا-فنن الشقعة الروافض 

 وف.فَؼْتؾ الشقعة إلخقاكـا مـ أهؾ السـة يف العراق والقؿـ وغقرهؿا مشفقر معر القاقع الؿعاصر:فلما 

وأهؾ السـة كؼاوة » (:159-5/158) "مـفاج السـة الـبقية"وأما يف الؼديؿ: فؿـ ذلؽ ما قالف شقخ اإلسالم يف 

الؿسؾؿقـ ففؿ خقر الـاس لؾـاس. وقد ُطؾؿ أكف كان بساحؾ الشام جبؾ كبقر فقف ألقف مـ الرافضة يسػؽقن دماء 

ا أمقالفؿ، ولؿا أكؽسر الؿسؾؿقن سـة غازان أخذوا الخقؾ الـاس، ويلخذون أمقالفؿ، وَقَتؾقا خؾًؼا طظقًؿا، وأخذو

والسالح وإسرى، وباطقهؿ لؾؽػار الـصارى بؼربص، وأخذوا َمـ مرَّ هبؿ مـ الجـد، وكاكقا أضر طؾك الؿسؾؿقـ مـ 

ـصارى. جؿقع إطداء، وَحَؿؾ بعض أمرائفؿ راية الـصارى، وقالقا لف: أيؿا خقر الؿسؾؿقن أو الـصارى؟ فؼال: بؾ ال

 «.فؼالقا لف: مع مـ ُتحشر يقم الؼقامة؟ فؼال: مع الـصارى. وَسؾَّؿقا إلقفؿ بعض بالد الؿسؾؿقـ



ـَِّة  اْلَعظِقِؿ!هللاِ اُسْبَحاَن  ـْ َأْهِؾ السُّ
ـْ َهَذا؟ َوَهْؾ َقاَل َذلَِؽ َأَحٌد مِ َهْؾ َكْسَلُل التَّاِريَخ َط

قفِقَِّة  ِء ُيَؼاُل فِقِفْؿ َهَذا الْ -َيا َشْقُخ َوِحقدُ -َواْلَجَؿاَطِة؟ َصائَِػٌة َكالصُّ َٓ قَعِة َوَغْقِر َهُم َؽاَلُم، ، َوَكالش 

ْخَقاِن َوالتَّْبؾِقِغ َوَغْقِرِهؿْ  ـِ اإْلِ  .َفْضاًل َط

ُه، َكاَن  :َوَقْد َتُؼقُل  ـْ َطَرَف اْلَحؼَّ َطَرَف ِضدَّ ـِ َأْشَخاٍص، َفنِنَّ َم ًة ُدوَن َتْعقِق َلْق َرَدْدَت ُرُدوًدا َطامَّ

 َيْؽِػل!َذلَِؽ 

ـْ بَ  :َؽ َكُؼقُل لَ 
ُبدَّ مِ َٓ  َغْقَرَك: َيا َشْقُخ َوِحقُد، 

َ
ل َقَؽ َوَأْن ُكَسؿ  ُبدَّ َأْن ُكَسؿ  َٓ ا، َو َقاِن َما َأْكَت َطَؾْقِف َكصًّ

 َكؾَِؿاٌت َواِضَحٌة 
َ
َٓ َيْعَؾُؿَفا َأَحٌد، َوإِكََّؿا ِهل َنَّ َكؾَِؿاتُِؽْؿ َلْقَسْت َكؾَِؿاٍت َخِػقًَّة 

ِ
لِؾـَّاِس، َوُمْعَؾـًَة ٕ

 .ا َأْمرٌ َهَذ َقٍة؟ دُّ بَِغْقِر َتْسؿِ َفَؽْقَػ َكرُ 

َٓ َأُضـَُّؽ ُتَخالُِػ فِل َهَذا :اأْلَْمُر الث اكِل  :إِنَّ التَّْسِؿَقَة َما فِقَفا إِْشَؽاٌل، َو

ُّ َقْد َقاَل فِل اْلَؼَرَضاِوي  فَ 
ْخَقانِ  :اْجَتَؿَع َطَؾْقِف َجَرَبانِ  :اْلحَقْيـِل َْزَهِر، َوَجَرُب اإْلِ ْٕ  .َجَرُب ا

ْخَقانِ َلْؿ يَ  :َيْعـِل ، َوفِك ُكؾ  اإْلِ ـَ ق َْزَهِري  ْٕ  .َتَؽؾَّْؿ فِل اْلَؼَرَضاِوي  َفَؼْط، َبْؾ فِل ُكؾ  ا

َؿ فِل َطْؿِرو َخالِد َوَقاَل  ان َتَؽؾَّ د َحسَّ  .َوَغْقُر َذلَِؽ  .اْلَػاِشُؾ  :َطـْفُ  َوُمَحؿَّ

َْهَقاِء ُيَردُّ َطَؾْقِفْؿ َوُيَعقَّـُقَن، َولَِفذَ  ْٕ وا َطَؾك اْلُؿخَ  َفَلْهُؾ الِعْؾؿِ ا َفَلْهُؾ ا ـَ َردُّ
ْسِؿ، حتَّك مِ

ِ
الِِػ بِآ

ـَ ا ـِ َطبِد اْلَخالِـِؼ  :لُؿَعاِصِري ـِ ْب ْحَؿ ـُ َباٍز َردَّ َطَؾك َطْبِد الرَّ ْقُخ اْب َفالشَّ
ْقُخ اْلَػْقَزاُن َردَّ َطَؾك (2) ، َوالشَّ

 
 
، َوَردَّ َطَؾك اْلُبقصِل ءِ ، َوا(1)اْلَؼَرَضاِوي  َٓ ُّ َردَّ َطَؾك َهُم

ْْلَباكِل َٕ ْقُخ ا ، َفَؿاَذا َأْكَت َقائٌِؾ فِل ُكؾ  َهَذا؟ (2)لشَّ

                                                 

 (.146-8/140لؾعالمة ابـ باز ) "مجؿقع الػتاوى"اكظر: ( 2)

 . وراجع مققعف اإللؽرتوين أيًضا."اإلطالم بـؼد كتاب الحالل والحرام"أما رده طؾك الؼرضاوي فؿـ ذلؽ: كتاب ( 1)



َؾِػ فَ  نَ َتَعاَلك َرْحَؿًة َواِسَعةً هللاُ اَرِحَؿُفؿ َفِذِه َصِريَؼُة السَّ ْٔ ْقِخ َتُردُّ َطَؾك اْلَؿَداِخَؾِة  ، ُثؿَّ إِكََّؽ ا َأْتَباِع الشَّ

ـِ َهاِدي زَ  ـَ اْلُعَؾَؿاءِ  َوُهقَ ْطْؿَت، َربِقِع ْب
اُه ُطَؾَؿاُء َطْصِرهِ  َطالٌِؿ مِ ُر ، َزكَّ ُع اْلُؽُتَب َوُتَحذ  َتُردُّ َطَؾْقِف وُتَقز 

وَن َطَؾْقُؽْؿ؟ َوَكَذا َوَكَذا،  ـْ َيُردُّ ْؾُتْؿ، َأُتـْؽُِر َطَؾْقـَا َأْن َكَتَؽؾََّؿ بَِلكَُّؽْؿ َفَعْؾُتْؿ َوَفعَ َفَعاَلَم ُتـْؽُِر َطَؾك َم

 َوَكْقَت َوَكْقَت؟!

ْقِخ َوِحقٍد، َوَأْسَلُل ا :َوَطَؾْقفِ  دَّ بَِفْؿَسٍة فِل ُأُذِن الشَّ َأْن َيْشَرَح َصْدَرُه  ۵هللاَ َفنِكَّـِل َأْختُِؿ َهَذا الرَّ

 ا :لَِؼُبقِل اْلَحؼ  
َ
َبُف، َوَأنْ َأْن ُيَراِجَع صُ َسُف فِل َهَذا، وَ فِل ُكؾ  َما َقاَل، َوَأْن ُيَراِجَع َكػْ هللاَ َأْن َيتَِّؼل َيْجَؿَع  الَّ

ـَة َطَؾك كَ  ُمَّ ْٕ َؾِػ اا الِِح، اَلِم السَّ َْهَقاِء َلْسَت ُمـَْتَدبً َوَأُققُل َلَؽ: لصَّ ْٕ ـْ َأْهِؾ ا َفاِع َط ا َيا َشْقُخ َوِحقُد لِؾد 

ـْ  َْن ُتَدافَِع َط
ِ
ـْ  َحتَّك َتِصقَر مِْثَؾُفْؿ، إِكََّؿا َأْكَت ُمـَْتَدٌب ٕ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوُمـَْتَدٌب َأْن ُتَدافَِع َط َأْهِؾ السُّ

ةِ  ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة لأِْلُمَّ َر َمـَْفَج َأْهِؾ السُّ ـَِّة َواْلَجَؿاَطِة، َوُمـَْتَدٌب َأْن ُتَؼر   .َمـَْفِج َأْهِؾ السُّ

ُة َتْحَتاُج إَِلك َتْربَِقٍة َصقِ  ُمَّ ْٕ ـْ َيا َشْقُخ َوِحقُد، ا
ًٓ مِ ُب َيْحَتاُجقَن إَِلك َتْربَِقٍة َصِقيَؾٍة، َبَد يَؾٍة، َوالطُّالَّ

نَ  ْٔ َم َمَشاِريَع َوَتُؼقَل َلُفُؿ ا ُؿ  :َأْن ُتَؼد  ؟ َوَكْقَػ َتَتَعؾَّ ـِ َمْشُروُع َفِؼقٍف، َوَكْقَػ َتَتَعؾَُّؿ التَّْقِحقَد فِل َيْقَمْق

؟ َكَتَعؾَُّؿ ا ـِ ـِ َيا َشْقُخ َوِحقدُ اْلِػْؼَف فِل َيْقَمْق ـِ َواْلِػْؼَف فِل َيْقَمْق  !؟لتَّْقِحقَد فِل َيْقَمْق

ُس اْلؽِ  ـِ َيْلُخُذ إَِجاَزًة ُمَباَشرًة، بَِحْقُث إِكَُّف ُيَدر  ِذي َيْحُضُر َيْقَمْق ِة ُفَؼَفاَء! الَّ َتاَب َوُكْخِرُج لأِْلُمَّ

ـَ اْلَؿْعِصَقِة، ُثؿَّ  قنَ َيْلتُ  :التَّْبؾِقغِ َجَؿاَطِة َوُيْعطِل إَِجاَزًة، مِْثُؾ 
ـْ َطَؾك اْلَؿْؼَفك، َوَيُتقُب مِ

بِاْلَقاِحِد مِ

ـَ َيْقًما؟! مَ  ـِ الَِّذي َيْخُرُج َأْرَبِعق اٍم، َم ـِ الَِّذي َيْخُرُج َأْرَبَعَة َأيَّ َباِح َداِطَقًة، َم َتك َطِفَد َيـَْطؾُِؼ فِل الصَّ

                                                                                                                                                     

البقان بالدلقؾ لؿا يف ". ولف أيًضا: "تعؼقبات طؾك كتاب السؾػقة لقست مذهًبا"وأما رده طؾك البقصل: فاكظر كتابف: 

 ."كصقحة الرفاطل ومؼدمة البقصل مـ الؽذب القاضح والتضؾقؾ

 ."سؾسؾة الفدى والـقر": ( راجع2)



بِاْلؽَِتاِب َبْعَد َأْكَت  ُلْططِقَؽ إَِجاَزًة، َوُتِجقزُ فَ ُتْصبُِح ُثؿَّ ِطـِْدي كَِتاًبا فِل َيْقٍم،  َتْحُضرَ َأْن اْلُعَؾَؿاُء َذلَِؽ؟ 

ْختَِباَر بَِدَرَجِة ُمْؿَتاٍز ُيْسَؿُح َلُف بِالتَّْدِريِس فِل َداِخِؾ مِْصَر َوَخاِرجِ 
ِ
َؾ َواْجَتاَز آ ـْ َحصَّ  َفا!َذلَِؽ، َوَم

ـَ  ِة َيُؽقُن إَِماَم َخاِرُج مِْصَر َأْي ُعقِديَّ ؟ فِل السُّ ـَ ِف، َخاِرُج مِْصَر َأْي ؟! َأْكَت َمَعَؽ َوَكاَلٌة لِْؾَعاَلِؿ ُكؾ 

 َداِغْسَتاَن، َما َهَذا 
َ
ِة، َأْم ُمْػتِل ُعقِديَّ َ اْلَؿْؿَؾَؽِة اْلَعَربِقَِّة السُّ

 َيا َشْقُخ َوِحقُد؟!اْلَحَرِم َمَثاًل، َأْم َيُؽقُن ُمْػتِل

 !(1)اْلُعَؾَؿاءِ  بَِطرِيَؼةِ ِه َلْقَسْت َهذِ 

ُة َتْحَتاُج إَِلك ُطُؿٍر َصِقيٍؾ َحتَّك َتْػَفَؿ التَّْقِحقَد، َأكْ  ُمَّ ْٕ َة، َفا ُمَّ ْٕ ْس َيا َشْقُخ َوِحقُد، َوَرب  ا َت َدر 

ُب يَ  ، َوالطُّالَّ ـِ َؾَبِة َهَذا التَّْقِحقَد فِل َيْقٍم َأْو َيْقَمْق ُس لِؾطَّ ـَ َبْعَد َذلَِؽ، َما َشاَء اُتَدر  هللاُ! ـَْؼؾُِبقَن ُمِجقِزي

، َوُيِجقُزوَن َأْيًضا! ـِ  َأْصَبُحقا َمَشايَِخ فِل َيْقَمْق

ـْ َأْهِؾ  ـِ اْلَؽاَلَم َط قفِقَِّة، َوَلْؿ ُتْحِس ـِ اْلَؽاَلَم فِل الصُّ َوَأْكَت َكْػُسَؽ َيا َشْقُخ َوِحقُد َلْؿ ُتْحِس

َْهَقاِء، َوَلْؿ تُ  ْٕ تِل َذَكْرَكاَها، َفؾَِؿاَذا َلْؿ َتَتَعؾَّْؿ َأْكَت َهِذِه اْلَؼَضاَيا ا ـِ اْلَؽاَلَم فِل ُكؾ  َهِذِه اْلَؼَضاَيا الَّ ْحِس

؟! ـِ ـِ َبْؾ فِل َسـََتْق  ُكؾََّفا فِل َيْقَمْق

                                                 

أسبقًطا أو أسبقطقـ أو يزيد أو يؼؾ،  ولقس هذا صـقعف وحده، فعـد مصطػك العدوي يذهب الطالب فقؿؽث( 2)

، وكذلؽ دورة يف التخريج، ثؿ "أسئؾة وأجقبة يف الؿصطؾح"فقلخذ دورة طؾك أيدي بعض صالبف يف كتابف الؿعروف بـ

يـطؾُؼ طابًثا بالرتاث، وٓ أققل محؼًؼا، ولذلؽ اشتفرت صريؼتف أو مدرستف بقـ صالب العؾؿ: بؿدرسة العؾؿاء أو 

 ؿحؼؼقـ، واهللا الؿستعان.الؿملػقـ أو ال

، "التعالؿ"، و"حؾقة صالب العؾؿ"$، وطؾك رأسفا:  لؾعالمة بؽر أبق زيد "الؿجؿقطة العؾؿقة"ويراجع لؾػائدة: 

 ."الرقابة طؾك الرتاث"و



ـْ َهِذِه اْلَؼَضاَيا
ِة َقِضقًَّة مِ ْر لأِْلُمَّ َن  َثاَلُثقَن َسـًَة َوَأْكَت َلْؿ ُتَؼر  ْٔ َما َقْقُل  :َكْسَلُل  ِطـَْدَماُتـَْؼُؾ َطـَْؽ، ا

يَؿاِن؟ َهْؾ ِطـَْدَك َأْبَحاٌث َوِطـْ  ْقِخ َوِحقٍد فِل اإْلِ َماَمِة؟ ِوَما َقْقُل الشَّ ْقِخ َوِحقٍد فِل َمْسَلَلِة اإْلِ َدَك الشَّ

 ُكُتٌب َيا َشْقُخ َوِحقُد َكْرِجُع إَِلْقَفا فِل َهَذا؟

الِِح  اْلُعَؾَؿاَء، َوَكتَّبِعَ  َكْتَبعَ َيِجُب َأْن  ،َهَداَك اهللاُ قُد َوحِ  َيا َشْقُخ  َؾِػ الصَّ هللاُ َرِحَؿُفُؿ ا َصِريَؼَة السَّ

َٓ َتْغَضْب مِـ ل إِْن ُكـُْت َقْد َقَسْقُت َطَؾْقَؽ، َفَفَذا فِل اْلَحِؼقَؼِة الَِّذي ُيَؽافُِئ َصـِقَعَؽ، َوَأْمٌر َتَعاَلك ، َو

ـْ  :آَخرُ  َك إَِلك ُرْشِدَك َوَصَقابَِؽ َم ـْ َمَدَحَؽ، َوَأْثـَك َطَؾْقَؽ،  -َقَسك َطَؾْقَؽ اْلَقْقَم لَِقُردَّ َأْفَضُؾ مِؿَّ

 .َوَقبََّؾ َيَدْيَؽ، َوَتَرَكَؽ 

اءُ  ـْ َأْمِر ا :َولَِفَذا َقاَل َأُبق َصالٍِح اْلَػرَّ
ـْ َوكِقٍع َشْقًئا مِ ـِ َأْسَباٍط َط ، َفَؼاَل َحَؽْقُت لُِققُسَػ ْب ـِ  :ْلِػَت

  :َيْعـِل-َذاَك ُيْشبُِف ُأْسَتاَذُه 
ٍّ
ـَ َحل ـَ ْب  :َأَما َتَخاُف َأْن َتُؽْقَن َهِذِه ِغقَبًة؟ َفَؼاَل  :َفُؼْؾُت لُِققُسَػ  -اْلَحَس

َفاتِِفْؿ، َأَكا َأْكَفك الـَّاَس َأنْ  ِفْؿ َوُأمَّ
ـْ آَبائِ

ِء مِ َٓ َيْعَؿُؾقا بَِؿا َأْحَدُثقا، َفَتْتَبُعُفْؿ  لَِؿ َيا َأْحَؿُؼ؟ َأَكا َخْقٌر لَِفُم

ـْ َأْصَراُهْؿ َكاَن َأَضرَّ َطَؾْقِفؿْ  َأْوَزاُرُهْؿ، َوَم
(2). 

ـْ آَبائُِؽْؿ َوأُ 
ـُ َأْحَرُص َطَؾْقُؽْؿ مِ دَّ َكَعْؿ َيا َشْقُخ َوِحقُد، َكْح َٓ َكْتُرُك الرَّ ـْ 

َفاتُِؽْؿ، َوَلؽِ  .مَّ

َماُم َأْحَؿُد  -قدُ َيا َشْقُخ َوحِ -اْلَؽاَلُم وَ  ِريَعِة، َفاإْلِ ـْ ُأُصقِل الشَّ
ا قِقَؾ  $فِل َبَقاكِل َهَذا َأْصٌؾ مِ َلؿَّ

ُجُؾ َيُصقُم َوُيَصؾ ل َوَيْعَتؽُِػ َأَحبُّ إَِلْقَؽ َأْو َيَتَؽؾَُّؿ فِل َأْهِؾ اْلبَِدِع؟ َفَؼاَل  :َلفُ  إَِذا َقاَم َوَصؾَّك  :الرَّ

ـَ  َواْطَتَؽَػ َفنِكََّؿا ُهقَ  َؿ فِل َأْهِؾ اْلبَِدِع َفنِكََّؿا ُهَق لِْؾُؿْسؾِِؿق  .(1)َهَذا َأْفَضُؾ  ،لِـَْػِسِف، َوإَِذا َتَؽؾَّ

                                                 

 (.7/364) "سقر أطالم الـبالء"(، و6/281) "هتذيب الؽؿال"( 2)

 (.18/132ٓبـ تقؿقة ) "مجؿقع الػتاوى"( 1)



  :-َوَأْختُِؿ بَِفَذا-َقْد َتُؼقُل 
ُّ
ِذْكُرَك َأَخاَك » :َيُؼقُل فِل َحد  اْلِغقَبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َذَكْرَتـِل بَِؿا َأْكَرُه، َوالـَّبِل

إِْن َكاَن فِقِف َما َتُؼقُل َفَؼِد اْغَتْبَتُف، َوإِْن َلْؿ » :َأَفَرَأْيَت إِْن َكاَن فِل َأِخل َما َأُققُل؟ َقاَل  :قَؾ قِ  .«بَِؿا َيْؽَرهُ 

قِف َفَؼْد َبَفت فُ 
ـْ فِ   َحتَّكفَ  .(1)«َيُؽ

َّ
 .َيا َشْقُخ ِهَشامُ  َفَؼِد اْغَتْبَتـِل َلْق َكاَن َهَذا فِل

ِحقُد َلْقَسْت َهِذِه ِغقَبًة، َوْلـَْػَفِؿ الـَّصَّ بَِػْفِؿ اْلُعَؾَؿاِء َأْيًضا، َماَذا َيُؼقُل َشْقُخ َيا َشْقُخ وَ  :َأُققُل َلَؽ 

ْساَل  ـُ  َشْقُخ َأَجاَب َفَؼْد  ،َوَأْكَصُحَؽ بِؼَراَءتَِفا ؟«ِرَساَلِة اْلِغقَبةِ »ِم فِل اإْلِ ْساَلِم اْب فِل  $تقؿقََّة  اإْلِ

ـْ َهَذا اإْلِ  َْجِؾ ا» :ْشَؽاِل، َقاَل آِخِرَها َط
ِ
ـَ هللاِ َوإِْن َتَؽؾََّؿ ٕ ـَ اْلُؿَجاِهِدي

ـَ َكاَن مِ ي َتَعاَلك ُمْخؾًِصا َلُف الد 

ُسؾِ هللاِ فِل َسبِقِؾ ا َْكبَِقاِء ُخَؾَػاِء الرُّ ْٕ ـْ َوَرَثِة ا
اْلِغقَبُة ِذْكُرَك َأَخاَك » :فِ ا اْلَباُب ُمَخالًِػا لَِؼْقلِ َوَلْقَس َهذَ  .مِ

ـْ هَ  .«ْؽَرهُ بَِؿا يَ 
ـُ إِْن َكاَن َصاِدًقا فِل إِيَؿاكِِف َلْؿ َيْؽَرْه َما ُقْؾُتُف مِ

َُخ اْلُؿْممِ ْٕ ، َوا ـُ
ََخ ُهَق اْلُؿْممِ ْٕ َذا َفنِنَّ ا

َيُؼقَم بِاْلِؼْسِط  َوَرُسقُلُف، َوإِْن َكاَن فِقِف َشَفاَدٌة َطَؾْقِف َوَطَؾك َذِويِف، َبْؾ َطَؾْقِف َأنْ هللاُ اْلَحؼ  الَِّذي ُيِحبُُّف ا

َوَلْق َطَؾك َكْػِسِف َأْو َوالَِدْيِف َأْو َأْقَربِقِف، َوَمَتك َكِرَه َهَذا اْلَحؼَّ َكاَن َكاقًِصا فِل إِيَؿاكِِف، هللاِ َوَيُؽقَن َشاِهًدا 

ـْ إِيَؿاكِِف، َفَؾْؿ َيْعَتبِْر َكَراَهَتُف مِ 
تِِف بَِؼْدِر َما َكَؼَص مِ ـْ ُأُخقَّ

تِل َكَؼَص مِـَْفا إِيَؿاُكُف: إِْذ َيـُْؼُص مِ ـَ اْلِجَفِة الَّ

 .(1)«فِ َوَرُسقلِ هللاِ ْؼِديَؿ َمَحبَِّة اَوَرُسقُلُف ُتقِجُب تَ هللاُ َكَراَهُتُف لَِؿا ُيِحبُُّف ا

                                                 

 ڤ.( مـ حديث أبل هريرة 1589مسؾؿ ) أخرجف( 2)

 (.136-18/135) "مجؿقع الػتاوى"(، وهل يف 30)ص "الغقبة"( 1)

 ولؾعؾؿاء يف ذلؽ أققال كثقرة، مـفا:

َب الخطقب يف   باب وجقب تعريػ الؿزكل ما طـده مـ حال الؿسئقل طـف. :"الؽػاية"َبق 

ا َأُبق َج »: حديث فاصؿة بـت ققس: فقف ومؿا ذكره ا ُمَعاوَيُة فُصْعُؾقٌك َل َماَل َلفُ َأم  ـْ َطاتِِؼِف، وأم   ،ْفٍؿ فاَل َيَضُع َطَصاُه َط

ـَ َزْيدٍ   «.اْكؽِِحل ُأَساَمَة ب



ـِ اْكتَِؼاٍد،  :اْسَؿْع لَِفَذا اْلَؽاَلِم اْلَغالِل الـَِّػقسِ  ـْ َفنَِذا َكاَن فِل َأِخل َما َأُققُلُف فِقِف مِ
ـْ َبَقاٍن، َومِ

َومِ

ـْ َيْؽَرَه َذلَِؽ  ـْ َيْغَضَب َوَل َأَكا َوَأْكَت َوُكؾُّ وَ  .ُمَخاَلَػاٍت، َفنِْن َكاَن َأِخل َصالًِحا َصالًِبا لِْؾَحؼ  َفنِكَُّف َل

، َوِققَؾ فِقِف بَِحؼٍّ   .َأَحٍد َيـَْبِغل َأْن َيْػَرَح إَِذا َما اْكُتِؼَد بَِحؼٍّ

                                                                                                                                                     

يف هذا الخرب دٓلة طؾك أن إجازة الجرح لؾضعػاء مـ جفة الـصقحة: لتجتـب الرواية » (:161-1/161وقال يف )

لؿا ذكر يف أبل جفؿ أكف ٓ يضع طصاه طـ طاتؼف، وأخرب ملسو هيلع هللا ىلص ن رسقل اهللا طـفؿ ولُقْعَدل طـ آحتجاج بلخبارهؿ: ٕ

طـ معاوية أكف صعؾقك ٓ مال لف طـد مشقرة استشقر فقفا ٓ تتعدى الؿستشقر، كان ذكر العققب الؽامـة يف بعض كؼؾة 

لك الػساد يف الســ التل يمدي السؽقت طـ إضفارها طـفؿ وكشػفا طؾقفؿ إلك تحريؿ الحالل وتحؾقؾ الحرام وإ

 َأْولك بالجقاز وأحؼ باإلضفار. -شريعة اإلسالم 

طـفا بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلص، وزجر رسقل اهللا [21]الحجرات:  يبٺ ٺ ٺ ٿ ىب : ۵وأما الغقبة التل هنك اهللا تعالك طـفا بؼقلف 

يَؿاُن َقْؾَبُف، َل َتْغَتاُبقا اْلؿُ » ـَ بِِؾَساكِِف َوَلْؿ َيْدُخِؾ اإْلِ ـْ آَم ـَ َوَل َتت بُِعقا َطَقَراتِِفؿْ َيا َمْعَشَر َم ففل ِذْكر الرجؾ طققب  «.ْسِؾِؿق

أخقف يؼصد هبا القضع مـف، والتـؼقص لف، واإلزراء بف، فقؿا ٓ يعقد إلك حؽؿ الـصقحة وإيجاب الدياكة مـ التحذير طـ 

عـقان مختؾػان طؾك َحَسب ائتؿان الخائـ وقبقل خرب الػاسؼ واستؿاع شفادة الؽاذب وقد تؽقن الؽؾؿة القاحدة لفا م

 «.اختالف حال قائؾفا، فػل بعض إحقال يلثؿ قائؾفا، ويف حالة أخرى ٓ يلثؿ

َب الـقوي يف  اطؾؿ أن الغقبة تباح لغرض »باب ما يباح مـ الغقبة. ثؿ قال:  (:432)ص "رياض الصالحقـ"وقد َبق 

الرابع: تحذير الؿسؾؿقـ مـ الشر، وكصقحتفؿ صحقح شرطل ٓ يؿؽـ القصقل إلقف إٓ هبا وهق ستة أسباب: ... 

وذلؽ مـ وجقه: مـفا: جرح الؿجروحقـ مـ الرواة والشفقد وذلؽ جائز بنجؿاع الؿسؾؿقـ بؾ واجب لؾحاجة. 

ومـفا: الؿشاورة يف مصاهرة إكسان أو مشاركتف أو إيداطف أو معامؾتف أو غقر ذلؽ أو مجاورتف ويجب طؾك الؿشاور أن 

يذكر الؿساوئ التل فقف بـقة الـصقحة. ومـفا: إذا رأى متػؼًفا يرتدد إلك مبتدع أو فاسؼ يلخذ طـف العؾؿ  ٓ يخػل حالف بؾ

وخاف أن يتضرر الؿتػؼف بذلؽ فعؾقف كصقحتف ببقان حالف بشرط أن يؼصد الـصقحة وهذا مؿا ُيغؾط فقف. وقد يحؿؾ 

 .«كصقحة فؾقتػطـ لذلؽ الؿتؽؾؿ بذلؽ الحسد ويؾبس الشقطان طؾقف ذلؽ ويخقؾ إلقف أكف

وقد تؼدم كالم اإلمام ابـ رجب الحـبؾل يف ذلؽ، وأكف ل فرق بقـ الطعـ يف رواة الحديث ول التؿققز بقـ مـ تؼبؾ 

َل شقًئا مـفا طؾك غقر تلويؾف،  روايتف مـفؿ ومـ ل تؼبؾ، وبقـ تبققـ خطل مـ أخطل يف ففؿ معاين الؽتاب والسـة وتلو 

 ؽ بف: لُقحذر مـ القتداء بف فقؿا أخطل فقف، وكؼؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ، فاكظره فنكف مفؿ.وتؿسؽ بؿا ل يتؿس



ـُ وَ  ، ُكحَ  َٓ َكْح ًٓ ُر مِـَْؽ ْإْجَؿا َن بِالتَّْػِصقؾِ ُكَحذ  َبْؾ ذ  ْٔ ـَ  ُر مِـَْؽ ا ِة، َوَحتَّك َلْق ُكـَّا ُمْخطِِئق َِدلَّ ْٕ َوبِا

ـِ اْجَتَفَد فِل اْلُخُروِج َطَؾك اْلَحا َكَّـَا ُمْجَتِفُدوَن، َوإَِذا َكاَن َم
ِ
كِِؿ َفبَِؼاِطَدتَِؽ َأْكَت ُكْعَذُر فِل َهَذا: ٕ

ـُ ِطـَْدكَ  الِِؿ ُمْجَتِفًدا َمْغُػقًرا َلفُ الظَّ  ـْ َباِب َأْوَلك َكْح  .، َفِؿ

ْساَلمِ َفؼَ  ، َفؿَ َكاَن َأِخل َهَذا ُيِحبُّ اْلحَ إِْن  :اَل َشْقُخ اإْلِ َٓ َيْؽَرهُ ؼَّ ُف، َفنِْن ا ُيَؼاُل فِقِف َسْقَف َيْؼَبُؾُف َو

 .ـُ َما َيْؽَرُهُف َأِخل َيَتَعقَّ  ُسقُلُف َطَؾكَورَ هللاُ َكِرَهُف: َفنِنَّ َتْؼِديَؿ َما َيْؽَرُهُف ا

ـْ  -َأْن َتُؽقَن َكَذلَِؽ هللاَ َوَأْسَلُل ا-إِْن ُكـَْت َصالًِبا لِْؾَحؼ   :َكُؼقُل َلَؽ  -َيا َشْقُخ َوِحقُد -َولَِفَذا  َفَؾ

ـُ وَ هللاُ َتْؽَرَه َما ُقْؾُتُف فِقَؽ، َفنِْن َكِرْهَت َذلَِؽ َفَتْؼِديُؿ َما َيْؽَرُهُف ا  .َرُسقُلُف َطَؾك َما َتْؽَرُهُف َيَتَعقَّ

َؿ َوَباَرَك َطَؾك َطْبِد اهللاُ َتَعاَلك َأْطَؾك َوَأْطَؾُؿ، َوَصؾَّك اهللاُ َوا ٍد، َوَطَؾك آلِِف هللاِ َوَسؾَّ َوَرُسقلِِف ُمَحؿَّ

ـَ   @@ .َوَصْحبِِف َأْجَؿِعق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


